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 عقب نشيني 
 محيط زيست
به سود صنايع

ماليات سبز و جريمه، ضامن جلوگيري از 
آسيب  به محيط زيست نمي شود

 يك ماه تا شفاف شدن 
 وضع معافان 

تحريم نفتي ايران 

 گزارش »سي ان بي سي« درخصوص شانس 
چند خريدار نفت ايران براي گرفتن معافيت

خبر

جهانگيري: دولت و نظام مسير فعاليت 
بخش خصوصي را هموار مي كنند

معاون اول رييس جمهوري درجلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي گفت: دولت و نظام اهتمام ويژه اي براي باز كردن مسير 
فعاليت بخش خصوصي دارند و از بخش خصوصي بطور جدي حمايت خواهند 
كرد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني معاون اول رييس جمهوري، جهانگيري با 
بيان اينكه امروز در كش��ور از اصل 44 قانون اساسي انتظاري بزرگ تر و فراتر از 
واگذاري بنگاه هاي اقتصادي وجود دارد، افزود: پس از ابالغ سياس��ت هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي توسط رهبر معظم انقالب و رفع ابهام ها در خصوص رشد 
بخش خصوصي، انتظار مي رفت فضاي مناسبي براي فعاليت بخش خصوصي 
و فعاالن اقتصادي فراهم ش��ود. معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: تا پيش 
از ابالغ سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساس��ي، كارهاي ب��زرگ اقتصادي 
محدود به بخش دولتي بود و ابهاماتي پيش روي گسترش فعاليت و رشد بخش 
خصوصي وجود داش��ت كه با ابالغ سياس��ت هاي كلي اصل 44 و از بين رفتن 
اين ابهام فرصت بزرگي براي بخش خصوصي در كشور ايجاد شد. وي همچنين 
با اشاره به تصميمات اخير ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا براي 
واگذاري طرح هاي نيمه تمام كشور با شرايط سهل و آسان به بخش خصوصي، 
خاطرنشان كرد: تصميمات مناسب و راه گشايي در اين زمينه اتخاذ و امتيازات 
و معافيت هاي فراواني ب��راي بخش خصوصي در نظر گرفته ش��د. جهانگيري 
ادامه داد: براس��اس تصميم ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مقرر 
شد مديراني كه نس��بت به واگذاري طرح ها به بخش خصوصي تصميم گيري 
مي كنند، اگر تصميم آنها منطبق با كار گروه واگذاري طرح ها باشد از بازخواست 

توسط دستگاه هاي نظارتي معاف شوند.
معاون اول رييس جمهوري افزود: البته مديري كه براي تصميم گيري واهمه 
داشته باشد مدير نيست چرا كه مديران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون 
با قدرت و جسارت تصميمات مناس��ب اتخاذ كنند و در عين حال اگر تصميم 
نادرستي اتخاذ كنند بايد مقابل آن پاسخگو باشند. وي تصريح كرد: مجموعه 
تصميمات اتخاذ ش��ده در راستاي زمينه س��ازي براي رشد بخش خصوصي و 
ايجاد شرايط سهل و آسان براي واگذاري طرح ها به اين بخش به معناي آن است 
كه دولت و نظام اهتمام ويژه اي براي باز كردن مس��ير فعاليت بخش خصوصي 
دارند و از بخش خصوصي بطور جدي حمايت خواهند كرد. جهانگيري از وزير 
امور اقتصادي و دارايي خواست دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي فعال تر از گذشته عمل كند و در كار گروه تخصصي اين 
شورا مطالب و دس��تور جلسات مناسب تدوين و در جلس��ات آتي شورا مطرح 
شود. در اين جلسه رييس سازمان خصوصي س��ازي گزارشي از پرداخت سود 
سهام عدالت به مشموالن ارايه كرد و گفت: تاكنون هفت ميليون نفر از مشموالن 
سهام عدالت با وجود فراخوان هاي متعدد، شماره حساب خود را به اين سازمان 
اعالم نكرده اند. در اين جلسه مقرر ش��د در راس��تاي حفظ و صيانت از دارايي 
مشموالن س��هام عدالت كه تاكنون براي دريافت سود خود مراجعه نكرده اند و 
به منظور جلوگيري از عدم كاهش ارزش اين دارايي ها، سازمان خصوصي سازي 
مجدداً  فراخوان هايي را از طريق رس��انه ها و صدا و س��يما براي دريافت شماره 
حساب بانكي آنها منتشر كند و در صورت عدم مراجعه اين افراد در مدت زمان 
تعيين شده، دارايي اين گروه از مش��موالن نزد يكي از بانك هاي دولتي با نرخ 
سود مناسب سپرده گذاري شود. در اين جلسه همچنين در خصوص تعيين بازه 
زماني به منظور شناسايي وراث مشموالن متوفي سهام عدالت و نيز شركت هاي 
سرمايه پذير سهام عدالت كه در موعد مقرر قانوني سود مربوط به سهام عدالت را 
واريز نمي كنند تصميم گيري شد. پاداش هيات مديره شركت هاي سرمايه پذير 
س��هام عدالت و الحاق يك تبصره به ماده )ه( آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري 
س��هام ترجيحي از ديگر موضوعاتي بودند كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت و در خصوص اين دو موضوع تعيين تكليف شد.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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رييس قوه قضايي��ه ب��ا قدرداني از 
مقام معظ��م رهبري باب��ت موافقت با 
پيش��نهاد راجع به تسريع در رسيدگي 
ب��ه پرونده ه��اي اخاللگ��ران در نظام 
اقتصادي، تاكيد كرد: بر اين اساس صرفًا 
برخي تش��ريفات در روند رسيدگي ها 
حذف ش��ده و هيچ تغييري در ماهيت 
رس��يدگي به جرايم و مجازات ها ايجاد 

نشده است.
به گ��زارش ايس��نا، آي��ت اهلل آملي 
الريجاني در جلس��ه مس��ووالن عالي 
قضايي با تبريك حلول ماه ذي الحجه 
و به ويژه اعياد قربان و غدي��ر، آنها را از 
بزرگ ترين اعياد مس��لمانان دانست و 
تصريح كرد: گرچ��ه روز عرفه نيز عيد 
ناميده نشده اما به دليل مزايا و مواهبي 
كه در اين روز براي مسلمين وجود دارد 
و به ويژه براي دعا كنندگان در محضر 
ربوبي، در واقع عيد امت اس��المي است 
و اميدواريم كه خداون��د در اين ايام به 

همه ما توفي��ق طاعت، بندگ��ي و دعا 
عنايت كند. رييس دستگاه قضا در ادامه 
س��خنان خود با قدرداني از مقام معظم 
رهبري به دليل موافقت با پيشنهادهاي 
مرتبط با نحوه رس��يدگي ب��ه پرونده 
مفاس��د و اخ��الل در نظ��ام اقتصادي، 
خاطرنشان كرد: از رهبر معظم انقالب 
كه به اس��تجازه ما در اين زمينه پاسخ 
مثبت دادند تشكر مي كنيم. بي ترديد 
فلس��فه و روح حاكم بر اين استجازه و 
پيش��نهادها، حذف برخي تش��ريفات 
رسيدگي بوده و به هيچ وجه در ماهيت 

جرايم و مجازات ها تاثيري ندارد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه براي 
اتقان در رسيدگي ها پيشنهاد كرديم كه 
سه قاضي با حداقل 20 سال سابقه كار 
قضايي به اين پرونده ها رسيدگي كنند، 
اين موضوع را پاس��خي به دغدغه مقام 
معظم رهبري و م��ردم در زمينه اتقان 
رسيدگي ها و عادالنه بودن آنها برشمرد 

و تصريح ك��رد: تاكيد ما بر اين اس��ت 
كه اين قضات از ميان قضات ش��ريفي 
انتخاب شوند كه رويه و سوابق آراي آنها 
حاكي از اتقان در رسيدگي هاست و بر 
اين اس��اس نگراني اي از جهت دقت و 

صحت رسيدگي ها نخواهيم داشت.

آغاز  روند جديد رسيدگي 
به پرونده اخاللگران اقتصادي

آيت اهلل آمل��ي الريجاني ب��ا بيان 
اينك��ه در كنار دق��ت و صحت، بحث 
سرعت در رس��يدگي برايمان اهميت 
دارد، به برخي مطالب منتش��ر ش��ده 
در رس��انه هاي بيگانه مبني بر اينكه 
پيشنهادهاي مذكور در جهت تسهيل 
مجازات اعدام بوده اس��ت اشاره كرد 
و گف��ت: اين ادعا دروغ محض اس��ت 
زيرا اساسًا رس��يدگي هاي مربوط به 
جرايم مستوجب اعدام، دو مرحله اي 
است و ما در خصوص اين جرايم هيچ 

مرحله اي را حذف نكرده ايم.
رييس ق��وه قضايي��ه با اش��اره به 
زمان تش��كيل ش��عب ويژه رسيدگي 
به پرونده ه��اي اخاللگ��ران در نظام 
اقتصادي ني��ز اظهار ك��رد: از لحظه 
موافق��ت مق��ام معظ��م رهب��ري با 
اس��تجازه مذكور، دادگاه ها با تعيين 
قضات خب��ره و واجد ش��رايط آماده 
رسيدگي ش��ده اند كه ان ش��اء اهلل در 
اس��رع وقت كار خود را آغاز خواهند 
كرد و بر اين اساس با همه كساني كه 
با اخالل در نظام اقتص��ادي به اعتبار 
كش��ور و اعتماد مردم لطم��ه زده اند 
و ب��ا سوءاس��تفاده از فض��اي ملتهب 
اقتصادي، آن ه��م در زماني كه مردم 
نياز به كمك دارند اق��دام به احتكار و 
ساير فعاليت هاي مجرمانه كرده اند، با 
سرعت و قاطعيت برخورد خواهدشد 
و ان شاء اهلل رس��يدگي ها نيز به اطالع 

عموم مردم شريف خواهد رسيد.

خبر سرمقاله

رويكرد واقع گرايانه به خزر

در ارديبهشت ماه سال 1381، سران كش��ورهاي حوزه درياي خزر در عشق آباد، 
 پايتخت تركمنس��تان، گرد هم جمع آمدند تا براي چندمين بار درباره رژيم حقوقي 
اين دريا ب��ه تصميم و جمع بندي مش��خصي برس��ند . نتيجه اين اج��الس همانند 
اجالس هاي گذشته و سال هاي بعد از آن -  جز اجالس آستانه كه دو روز پيش برگزار 
ش��د - هيچ وقت بيرون نيامد اما تنها خبري كه به بيرون درز كرد،  كمر درد سياسي 
س��يد محمد خاتمي، رييس جمهور وقت ايران بود كه باعث ش��د تا پايان اجالس در 
آن نشست شركت نكند. هر چند داليل پزشكي درد كمر خاتمي اعالم نشد و طبيبي 
هم نسخه اي را تجويز نكرد اما شايعاتي كه در همان زمان در بيرون پيچيده شد نشان 
مي داد كه چرا كمر خاتمي درد گرفته بود زيرا تقس��يم اين حوضه آبي به مذاق ايران 
خوش نيامده بود و بايد رييس جمهور وقت به داليلي اين اجالس را ترك و آن را بالاثر 

مي كرد و چه دليلي بهتر از كمر درد. 
بحث تقسيم حوزه درياي خزر از بدو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مطرح شد. 
پيش از فروپاشي، درياي خزر عمال بين دو كشور ايران و جماهير شوروي تقسيم شده 
بود و اين تقسيم هم بر مبناي مرزهاي رس��مي دو كشور بود كه علي القاعده اين دريا 
را به دو قسمت تقسيم مي كرد .اما بعد از فروپاش��ي اتفاق جديدي كه رخ داد اين بود 
كه از دل امپراتوري اتحاد جماهير ش��وروي در حوزه درياي خزر چهار كش��ور ديگر 
بيرون آمد؛ روسيه،  تركمنستان،  قزاقستان و جمهوري آذربايجان كه هر كدام از اين 
كشورها مدعي س��همي از درياي خزر بودند .در اين بين با باز شدن پاي شركت هاي 
نفتي به اين دريا منابع نفتي و گازي هم در آن كش��ف ش��د و اين امر س��بب شد كه 
هر دولت خواهان سهم بيش��تري از اين حوضه آبي شود و اين امر يعني كاهش سهم 
ديگري درياي خزر  راه به آب هاي بين المللي نداش��ت كه مشمول قوانين بين المللي 
دريايي شود و لذا بايد كشورهاي اطراف آن به يك رژيم حقوقي جديد دست يابند تا 
هر كس بر حسب منافع ملي خود از آن بهره ببرد. لذا موضوع مورد چالش برانگيز اين 
بود كه هر كشور چند درصد از اين دريا را بايد به خود اختصاص دهد و منابع بستر آن 
چگونه بايد تقسيم شود . 27 سال بر سر اين موضوع بحث و جدل صورت گرفته است، 
كارشناسان حقوقي هر 5 كشور ساعت ها درباره آن جلسه گذاشته اند،  هر كشوري كه 
درصدد حفاري برآمده با اعتراض كشور همس��ايه ديگر روبرو شده و حتي به تهديد 
نظامي هم كشيده شده است اما جو غالب بر جامعه داخلي آنقدر احساسي بوده است 
كه هيچكدام از اين اتفاقات را يا نديده يا نش��نيده است . بدون شك بر اين احساسات 
هيچ گفتمان منطقي نمي توانست حاكم شود و متاسفانه برخي از سياست گذاران و 
اعضاي قانونگذار مجلس هم كه نمونه توييت ناصواب آن را در روزهاي گذشته خوانده 
 و مش��اهده كرده ايم به اين جو دامن زده و مي زنند . پس از 27 سال روز يك شنبه اين

5 كشور توانستند به يك جمع بندي اوليه در مورد درياي خزر برسند و كنوانسيوني 
را تصويب كنند كه از چالش هاي اوليه عبور كنند تا راه براي بررسي موارد بزرگ تر باز 
شود . در اين كنوانسيون مهم ترين موضوع كه تقسيم منابع درياي خزر است هر چند 
مسكوت مانده اما توافق را منوط به كشورهاي درگير دانسته است اما مرز دريايي بايد 
بطور قطع مشخص مي شد كه مبناي اوليه آن در اين كنوانسيون مشخص شده است 
اما متاسفانه اين كنوانسيون به گونه اي در جامعه مطرح شده كه انگار دولت قرارداد “ 
تركمانچاي “ ديگري را امضا كرده است،  انگاره اي كه بدبختانه خودي ها به آن بيشتر 
دامن زده اند تا غيرخودي ها؛ در اين ميان رس��انه هاي فارسي زبان خارج نشين ها هم 
جو جامعه را به قدري ملتهب ساخته اند كه به سختي مي توان حرف صحيح را به گوش 
كسي رس��اند . در واقع اين رفتار جامعه را مي توان ناش��ي از محدود سازي رسانه هاي 
داخلي دانست . آن زمان كه تيغ برنده بر سر رسانه هاي داخلي گرفته شد،  آن زمان كه 
با انحاء مختلف مانع توسعه رسانه هاي داخلي شدند و بدين ترتيب خواننده هاي آنها 
گرفته و تاثيرگذاري آنها كم شد مي توان نتايج آن را در چنين زمان هاي مشاهده كرد 
كه هم گوش شنوايي را به س��ختي مي توان پيدا كرد و هم به سختي مي توان به اقناع 
پرداخت تا بگوييم با آنكه شرايط بين المللي و منطقه اي تغيير كرده اما “ نگران نباشيد 
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رهبر معظم انقالب اسالمي:

عامل کاهش ارزش پول ملی 
مسائل مديريتی است نه تحريم
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پرونده

 چرا به جاي گفتار از  
زبان اشاره استفاده مي كنيم
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حذف برخي تشريفات رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي

تاييدوتكذيبهاازتشكيلحزبنزديكبهالريجاني

مستقلين با »رهروان« مي آيند
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در ارديبهشت ماه سال 1381، سران كشورهاي 
حوزه درياي خزر در عشق آباد،  پايتخت تركمنستان، 
گرد هم جمع آمدند تا براي چندمين بار درباره رژيم 
حقوقي اي��ن دريا به تصميم و جمع بندي ش��خصي 
برس��ند . نتيجه اي��ن اجالس همانن��د اجالس هاي 
گذش��ته و نيز آينده – به جز اجالس آس��تانه كه دو 
روز پيش برگزار شد - هيچ وقت بيرون نيامد اما تنها 
خبري كه به بيرون درز كرد،  كمر درد سياسي سيد 
محمد خاتمي، رييس جمهور وقت ايران بود كه باعث 
ش��د تا پايان اجالس در آن نشست شركت نكند. هر 
چند داليل پزش��كي درد كمر خاتمي اعالم نش��د و 
طبيبي هم نس��خه اي را تجويز نكرد اما شايعاتي كه 
در همان زمان در بيرون پيچيده شد نشان مي داد كه 

چرا كمر خاتمي درد گرفته بود...

درحال��ي كه ط��ي روزه��اي اخي��ر قيمت 
بليت پروازه��اي داخل��ي و خارج��ي افزايش 
چشمگيري داش��ته و قيمت برخي مسيرهاي 
خارجي تا 250 درصد هم گران ش��ده اس��ت، 
دبي��ر انجم��ن ش��ركت هاي هواپيماي��ي از 
وعده بان��ك مركزي براي تامي��ن ارز مورد نياز 
ايرالين ه��ا از س��امانه نيم��ا خب��ر داد و گفت: 
با توجه ب��ه اينكه ن��رخ ارز نيما بر اس��اس نرخ 
دالر در بازار ثانويه اس��ت، قيمت بليت پروازها 
به ص��ورت مالي��م 40 ت��ا 50 درصد نس��بت 
ب��ه گذش��ته )زمان��ي ك��ه ارز 4200 توماني 
به ايرالين ه��ا تخصي��ص مي ياف��ت( افزايش 

مي يابد...

رويكرد واقع گرايانه به خزر

وعده تعديل قيمت سفرهاي 
هوايي با ارز جديد

سرمقاله

گزارش
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براي  نجات  لير

 بانك مركزي تركيه تدابيري در راستاي تامين 
ثبات اقتص��ادي و جلوگيري از س��قوط ارزش لير 
مقابل دالر اتخاذ كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه س��قوط ارزش پول ملي تركيه همچنان ادامه 
دارد. رويترز و خبرگزاري فرانس��ه نوشته اند، بانك 
مركزي تركيه متعهد شده تمام نقدينگي مورد نياز 
بانك هاي اين كش��ور را تامين كند. بانك مركزي 
تركيه اعالم ك��رده تدابير اتخاذش��ده ، نقدينگي 
تقريبا 10ميليارد ليره اي، ش��ش ميليارد دالري 
و همچنين طال به ارزش س��ه ميليون دالر را براي 
سيس��تم مالي اين كش��ور تامين خواهد كرد. در 
بيانيه بانك مرك��زي همچنين آمده ك��ه در كنار 
دالر امريكا مي توان از يورو نيز به عنوان ارز متقابل 
ذخاير لير استفاده كرد. به گزارش دويچه وله، بانك 
مركزي تركيه افزون بر اين اعالم كرده در روزهاي 
آينده بازار و ارزش لير را به دقت دنبال خواهد كرد 
و گام هاي الزم را براي تامين ثابت مالي و اقتصادي 

كشور برخواهد داشت...

 منصور بيطرف  
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گروه ايران|
بارديگر تش��كيل ح��زب الريجاني 
بر س��ر زبان ها افتاده است. حزبي براي 
رييس مجلس و به ن��ام رهروان واليت. 
يادآور فراكس��يون اكثريت در مجلس 
نهم كه از اصولگرا تا تعدادي انگش��ت 
ش��مار از نماين��دگان اصالح طل��ب را 
در خ��ود جاي داده بود. اواس��ط س��ال 
گذشته بهروز نعمتي از تشكيل آن خبر 
داد؛ اين روزها ه��م او و هم چند چهره 
ديگ��ر نزديك ب��ه الريجان��ي از نهايي 
ش��دن كار س��خن مي گويند. هر چند 
اين ب��راي اولين بار نيس��ت كه نعمتي 
از حزب نزدي��كان الريجاني مي گويد؛ 
آنچنان كه پي��ش از انتخابات مجلس 
دهم هم از تشكيل اين حزب سخن به 
ميان آمده بود. آنطور كه نعمتي گفته، 
كاظم جالل��ي در حزب حض��ور دارد و 
با الريجاني ه��م در اين ب��اره صحبت 
ش��ده اس��ت. مه��رداد بائ��وج الهوتي 
نماينده عضو فراكس��يون مس��تقلين 
هم گفته ه��اي نعمتي را تايي��د كرده 
و گفته ك��ه الريجاني قطع��ا در حزب 
ره��روان حض��ور دارد و وي مي توان��د 

يك��ي از مهره ه��اي اصلي اي��ن حزب 
باشد. اما واكنش الريجاني به اين خبر 
سكوت بوده؛ در مقابل كاظم جاللي از 
چهره ه��اي نزديك ب��ه رييس مجلس 
مي گويد كه ن��ه او از چن��د و چون اين 
حزب خبر دارد؛ نه الريجاني. جاللي كه 
رييس فراكسيون مستقلين واليي است 
با تكذيب خبر تش��كيل حزب رهروان، 
گفت كه براي دوست خود بهروز نعمتي 
و ديگر افرادي كه در مس��ير تش��كيل 
چنين حزبي هستند، احترام قائل است؛ 
اما نه او و نه علي الريجاني در جريان اين 
موضوع نيس��ت. جاللي حتي تشكيل 
چنين حزبي را ه��م خ��ارج از اولويت 
كشور دانست. او گفت اگر از من بپرسند 
چه كس��اني در اين حزب حضور دارند 
تنها نام هاي آقاي نعمتي، عبدي و صدر 
را مي دانم و از افراد ديگر اطالعي ندارم. 
جاللي با تاكيد بر اينكه عضو هيچ حزبي 
نخواهد ش��د، گفت كه يك بار در مدت 
كوتاهي در حزبي به شكل قهري عضو 
شده كه تا عمر دارد از اين كار پشيمان 
است. به گفته اين نماينده مجلس، در 
دوره اي، قاليباف براي تش��كيل حزب 

توسعه از او براي عضويت دعوت كرده؛ 
اما پاسخش منفي بوده است.

 اما تاييد يا تكذي��ب جاللي، ماجرا 
را تغيير نمي ده��د؛ نزديكان الريجاني 
عزم تشكيل حزب دارند و خود رييس 
مجلس هم ني��م نگاهي ب��ه انتخابات 
رياست جمهوري 1400؛ حال با جاللي 

يا بدون او. 
در همي��ن ارتب��اط مه��رداد بائوج 
فراكس��يون  س��خنگوي  الهوت��ي 
مس��تقلين مجلس ش��وراي اسالمي 
ضمن تاييد خبر تشكيل حزب رهروان 
مي گويد كه تاكنون اعضاي اين حزب 
مش��خص نش��ده اند و كس��اني كه او 
دوس��تان مي خواند، در حال پايه ريزي 
حزبي تح��ت عنوان رهروان هس��تند. 
آنطور كه اين نماينده مجلس مي گويد 
علي الريجاني قطع��ا در حزب رهروان 
حض��ور دارد و وي مي توان��د يك��ي از 

مهره هاي اصلي اين حزب باشد.
خبر هاي��ي ه��م از حض��ور ناط��ق 
نوري در ح��زب رهروان ي��ا حمايت او 
از اين حزب ب��ه ميان آمده اس��ت. هر 
چند الهوتي تاكيد مي كند مطلبي در 

رابطه ب��ا حضور حجت االس��الم ناطق 
نوري در ح��زب رهروان نش��نيده ، اما 
در ص��ورت حضور وي وزن سياس��ي و 
مقبوليت حزب به ش��كل قابل توجهي 
افزايش مي يابد. الهوتي فلس��فه هاي 
تش��كيل ح��زب ره��روان را حض��ور 
عقالي اصالح طل��ب و اصولگرا مي داند 
و مي گويد در اين بي��ن، علي الريجاني 
عاقل تر از همه عقالي كش��ور است. به 
اعتق��اد او الريجاني مش��ي اصولگرايي 
دارد و ب��ه ارزش هاي انق��الب پايبند و 
معتقد است، اما از سوي ديگر عقل هم 
دارد و او عاقل تر از همه عقالي كش��ور 
اس��ت. اين نماين��ده مجلس ه��وادار 
رييس مجلس درباره ش��ايعات مبني 
بر تشكيل اين حزب براي زمينه سازي 
به منظور حضور الريجاني در انتخابات 
رياس��ت جمهوري آينده مي گويد كه 
گمانه زني هاي برخي رس��انه ها مبني 
بر حضور الريجاني در انتخابات 1400 
بس��يار زودهنگام است، رييس مجلس 
فردي حس��ابگر ب��وده ك��ه در صورت 
احس��اس تكلي��ف قطع��ا در انتخابات 

حاضر مي شود.



  ن�رخ ارز در روزه�اي آين�ده كاه�ش 
مي يابد؛باشگاه خبرنگاران| معاون اقتصادي 
رييس جمهور گفت: هم��كاري فعاالن اقتصادي 

كشور با يكديگر موجب عبور از مشكالت مي شود.
محمد نهاونديان در پاس��خ به اين سوال كه آيا در 
روزهاي آينده ش��اهد ثبات و آرامش بيشتري در 
بازار ارز خواهيم بود؛ اظهار كرد: با توجه به تشكيل 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران 
قوا و هماهنگي ه��اي بيش��تربه زودي آثار نتايج 
تصميم��ات ارزي را ش��اهد خواهيم ب��ود. معاون 
اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه امريكا با ايجاد 
تنش در ب��ازار ارز تحريم هاي جديد خود را اعمال 
كرد؛ افزود: البته آنها در اهداف خود ناكام خواهند 
ماند و ما در روزهاي آينده ب��ا كاهش نرخ ارزهاي 

خارجي مواجه خواهيم بود.

     حس�اب علي الريجاني را از مجلس جدا 
مي دانيم؛تسنيم| رييس دفتر رييس جمهور 
گفت: حس��اب آقاي الريجان��ي را از مجلس جدا 
مي داني��م. محم��ود واعظ��ي درباره نام��ه اخير 
رييس جمه��ور به رييس  مجل��س و اينكه برخي 
محتوا و لح��ن اين نامه را تهديدآميز تلقي كردند، 
گفت: اينگونه نيست. آقاي رييس جمهور در نامه 
اخيرشان به آقاي الريجاني اعالم كردند كه طبق 
قانون در زمان مقرر در مجلس حاضر خواهند شد 
و به اين خواسته برخي نمايندگان احترام خواهند 
گذاشت. اين نامه اصاًل تهديدآميز نبوده و استنباط 
تهديد از آن استنباط درستي نيست، ما حساب آقاي 

علي الريجاني را از مجلس جدا مي دانيم.

       استانداري تهران با درخواست احمدي نژاد 
مخالفت كرد؛ايرنا|  مديركل سياس��ي وزارت 
كشور گفت: استانداري تهران با درخواست »محمود 
احمدي نژاد« براي برگزاري تجمع به دليل فقدان 
شرايط قانوني مخالفت كرد. بهرام سرمست ديروز 
افزود: وزارت كشور درخواست احمدي نژاد را طبق 
آيين نامه براي بررسي قانوني به استانداري تهران 
ارسال كرد. سرمس��ت با توضيح اينكه استانداري 
تهران به دليل فقدان شرايط قانوني با درخواست 
احمدي نژاد براي برگ��زاري تجمع مخالفت كرد، 
تاكيد كرد: طبق آيين نامه اجرايي ماده ١٣ قانون 
اح��زاب، فقط دبي��ران كل احزاب و تش��كل هاي 
سياسي كه جايگاه حقوقي دارند، مي توانند براي 

تجمع درخواست ارايه دهند.

    ديدار با اس�تيضاح كنندگان در مجلس؛ 
ايلنا| وزي��ر آم��وزش و پ��رورش از حضور خود 
در مجلس ب��راي ارايه توضيح��ات به نمايندگان 
استيضاح كننده خود در هفته آتي خبر داد. سيد 
محم��د بطحاي��ي درخصوص آخري��ن وضعيت 
اس��تيضاح خود گفت: مجلس ش��وراي اسالمي 
در هفت��ه ج��اري تعطي��ل اس��ت و اين مس��اله 
موجب مي ش��ود ت��ا اين هفته نتوان��م به خدمت 
استيضاح كنندگان برسم. ان شاءاهلل هفته آينده من 
خدمت نمايندگان استيضاح كننده خواهم رفت و 
توضيحاتي را به آنها خواهم داد و اميدوارم كه اين 

توضيحات قانع كننده باشد.

   دستور ويژه رييس جمهور براي پيشرفت 
روند رفع موانع توليد؛پرتال وزارت كشور|  
معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي 
وزارت كشور، از دستور رييس جمهور براي پيشرفت 
روند رفع موانع توليد خبر داد. بابك دين پرس��ت 
گفت: براساس تصويب نامه مورخ 1394/02/19 
هيأت وزيران، كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد 
دراستان ها ش��كل گرفته و تاكنون وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن وتجارت، وزارت كشور و استانداري ها، 
تمام سعي وتالش خود را به اين امرمعطوف داشته اند 
كه در راس��تاي رفع موانع ومش��كالت وحمايت از 
بنگاه هاي اقتصادي حداكثر بهره برداري از ظرفيت 

قانوني كارگروه هاي استاني، به عمل آيد.

  تحريم هاي امريكا باعث تغيير سياس�ت 
منطقه اي ايران نمي ش�ود؛ برنا| وزير خارجه 
كش��ورمان اعالم كرد كه تحريم هاي امريكا باعث 
تغيير سياست هاي منطقه اي جمهوري اسالمي 
ايران نمي ش��ود. محمد جواد ظريف، وزير خارجه 
ايران در گفت وگو با شبكه الجزيره گفت كه تحريم ها 
و تهديدات امريكا باعث نمي شود كه ايران سياستش 
در منطقه را تغيير دهد. وي افزود: هرگونه گفت وگو 
با واش��نگتن نيازمند اين است كه دولت امريكا به 

ديگران احترام بگذارد و تحريم ها را متوقف كند.

   لغو سفر العبادي به تهران؛ ايسنا| خبرگزاري 
فرانسه به نقل از يك مسوول دولتي عراقي اعالم كرد 
كه حيدرالعبادي، نخست وزير عراق كه قرار بود روز 
سه ش��نبه به تركيه و روز چهارشنبه به ايران برود، 
سفر خود به تهران را لغو كرده است و تنها به آنكارا 
مي رود.اين مسوول عراقي در ادامه اعالم كرده است 
كه اين سفر به دليل عدم انجام ترتيبات آن و شلوغ 
بودن برنامه العبادي لغو شده است. برخي رسانه هاي 
عراقي اخباري مبني بر اينكه قرار است طي روزهاي 
آينده نخست وزير عراق به تهران سفر كند اخباري 
منتش��ر كردند كه بهرام قاسمي سخنگوي وزارت 
خارجه در اين باره گفت كه»تاكنون در مورد اين سفر 

هيچ گونه اخبار و اطالع رسمي دريافت نكرده ام.« 

   تعه�د سياس�ي اروپا براي حف�ظ برجام 
همچنان قوي است؛ ايلنا| معاون وزير خارجه 
در ديدار با سفراي كشورهاي اروپايي در تهران بر 
تعهد سياسي اروپا بر حفظ برجام تاكيد كرد. عباس 
عراقچي معاون وزير خارجه ايران در صفحه رسمي 
اينستاگرام خود از ديدار ديروزش با مجموعه سفراي 
كش��ورهاي اروپايي در تهران خبر داد. وي نوشت: 
تعهد سياسي اروپا براي حفظ برجام همچنان قوي 
است. مذاكره براي رسيدن به راه حل هاي عملياتي 

ادامه دارد.
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ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم با رهبر معظم انقالب اسالمي

عامل کاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم
حض��رت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
صبح ديروز )دوش��نبه( در ديدار هزاران نفر از قش��رهاي 
مردم از استان هاي مختلف در سخنان مهمي درباره اوضاع 
اقتصادي و معيشتي، شرارت هاي امريكا و پيشنهاد مذاكره 
و نيز ضرورت وحدت عمومي مردم و مسووالن خاطرنشان 
كردند: مشكالت اقتصادي و راه حل هاي آن معلوم است، 
هيچ بن بستي در كشور وجود ندارد و مسووالن در هر سه قوه 
بايد با تالش، كار مشترك و استفاده از نظرات كارشناسان، 

مشكالت و فشارها را از دوش مردم بردارند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
ايشان همچنين در خصوص موضوع مذاكره با امريكا تاكيد 
كردند، به علت وجود استدالل هاي دقيق، تجربه گذشته 
و ضرره��اي فراوان ب��ا يك رژيم متقل��ب و زورگو مذاكره 
نمي كنيم و در پرتو وحدت و همدلي مردم و مسووالن، اين 

مرحله را به خوبي پشت سر خواهيم گذاشت.
رهبر معظم انقالب اس��المي در س��خنان خود با اشاره به 
مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور و گراني هاي فراوان 
اخير كه به بخش هايي از مردم به شدت فشار وارد كرده است، 
گفتند: اكثر كارشناسان اقتصادي و بسياري از مسووالن 
متفق هستند كه عامل همه اين مشكالت تحريم ها نيست 
بلكه ناشي از مسائل دروني و نحوه مديريت و سياست گذاري 
اجرايي است. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: من 
نمي گويم تحريم ها اثر ندارد، اما عمده مشكالت اقتصادي 
اخير مربوط به عملكردها اس��ت و اگر عملكردها بهتر و با 
تدبيرتر و بهنگام تر و قوي تر باش��د، تحريم ها تاثير زيادي 

نخواهد داشت و مي توان مقابل آن ايستاد.
ايشان به نوسانات اخير بازار ارز و سكه و كاهش ارزش پول 
ملي اش��اره كردند و افزودند: در همين قضاياي ارز و سكه 
گفته شد مبلغ 1۸ ميليارد دالر از ارز موجود كشور آن هم 
در حالي كه براي تهيه ارز مشكل داريم، بر اثر بي تدبيري، 
به افرادي واگذار شد و برخي از آن سوءاستفاده كردند. اين 
موارد مشكالت مديريتي است و ارتباطي با تحريم ها ندارد.

رهبر معظم انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: وقتي ارز يا 
سكه به صورت غلط عرضه و تقسيم مي شود، مشكالت فعلي 
به وجود مي آيد زيرا اين قضيه دو طرف دارد، يك طرف آن 
فردي است كه دريافت مي كند و طرف ديگر آن كسي است 
كه عرضه مي كند. همه بيشتر به دنبال آن فردي هستند كه 
ارز يا سكه را گرفته است در حالي كه تقصير عمده متوجه آن 
فردي است كه ارز يا سكه را با بي تدبيري عرضه كرده است 
كه اقدامات اخير قوه قضاييه نيز در واقع برخورد با كساني 
است كه با يك تخلف و خطاي بزرگ، زمينه ساز اين مسائل 
و كاهش ارزش پول ملي شده اند. ايشان به كمين گرفتن 
دشمن براي سوءاستفاده از اين خطاها و بي تدبيري ها اشاره 
كردند و افزودند: ما به داليل گوناگون، دشمنان خبيث و رذل 
كم نداريم، آنها كمين گرفته اند تا همچون مگس روي زخم 
بنشينند و با سوءاستفاده از مشكالت ناشي از خطاي برخي 
افراد، ناكارآمدي نظام و بن بس��ت در كشور را القاء كنند تا 
مردم نااميد شوند. رهبر معظم انقالب اسالمي تاكيد كردند: 
در كشور هيچ بن بستي وجود ندارد زيرا مشكالت كشور 
شناخته شده است و براي همه آنها نيز راه حل هاي شناخته 
شده اي وجود دارد و فقط بايد مسووالن كمر همت ببندند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به پيشنهادها و نامه هاي 
متع��دد جوانان انقالب��ي، مومن و خوش فك��ر براي حل 
مشكالت گفتند: اخيراً هم عده اي كارشناس اقتصادي كه 
با دولت هم مخالفتي ندارند و برخي هم صاحب نام هستند، 
نامه اي دلسوزانه به رييس جمهور محترم نوشته اند و ضمن 
برشمردن مشكالت ساختاري و موجود اقتصادي، راه حل ها 

را هم ارايه كرده اند كه اين راه حل ها اكثراً صحيح بودند.
ايشان با تاكيد بر اينكه اغلب اين راه حل ها قباًل در شعارهاي 
سال و سياست هاي كلي اعالم شده بود، افزودند: بنابراين 
مشكالت اقتصادي كشور راه حل دارد و اينگونه نيست كه 
دش��من و برخي افراد دنباله رو او در داخل و در رس��انه ها، 
خبيثانه تبليغ كنند كه كش��ور به بن بست رسيده و هيچ 
راهي جز پناه بردن به فالن شيطان يا شيطان اكبر وجود 
ندارد. رهبر معظم انقالب اس��المي خاطرنش��ان كردند: 
مس��ووالن اجراي برخي از اين راه حل ها را شروع كرده اند 
اما بايد جدي تر انجام دهند و من اين موضوع را در جلسات 
خصوصي به روساي سه قوه و مسووالن كشور گفته ام و آنان 

نيز به اندازه توان خود پيگير اين موضوعات هستند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه ما در كشور نيروي 
خوب و با ُعرضه و جوان كم نداريم، گفتند: مسووالن بايد 

همكاران خوبي را براي خود انتخاب كنند.
ايشان، نقدينگي عظيم را يكي از مشكالت اقتصادي كشور 
و ناشي از سياست هاي اشتباه دانستند و گفتند: همان گونه 

كه در عيد فطر خطاب به مسووالن گفتم، بايد اين نقدينگي 
به س��مت توليد و بخش هاي صنعت، كشاورزي و مسكن 
هدايت شود و اگر چنين كاري انجام شود، نقدينگي كه امروز 

يك تهديد است، به فرصت تبديل خواهد شد.
رهبر انقالب اس��المي با تاكيد بر اينكه همواره از دولت ها 
حماي��ت كرده ان��د و از اين دولت ني��ز حمايت مي كنند، 
خاطرنش��ان كردند: بار ديگر به مسووالن دولتي سفارش 
موكد مي كنم كه با فكر و برنامه ريزي و مشورت با افراد آگاه، 

راه هاي سوق دادن نقدينگي به سمت توليد را پيدا كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: برخي مي گويند علت 
مشكالت فعلي در بازار، و كس��ب و كار اين است كه چون 
فعاالن اقتصادي از زمان آغاز تحريم ها يعني نيمه مرداد و يا 
نيمه آبان مطلع بودند، كارهايي انجام دادند، حاال سوال اين 
است كه اگر فعاالن اقتصادي مطلع بودند و كارهايي كردند، 
مسووالن دولتي هم بايد خود را براي مقابله با تحريم بيشتر 

آماده مي كردند.
ايش��ان افزودند: البته اكنون هم دير نشده است و مي توان 
تصميم ها و اقدامات الزم را در مقابل تصميم خبيثانه دشمن، 
اتخاذ كرد و اگر كس��ي بگويد دير شده و ممكن نيست، يا 

جاهل است و يا حرف بي جهت زده است.
رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند: هركسي كه اعالم كند، 
ما به بن بست رسيده ايم، يا جاهل است و يا حرف او خائنانه 
است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه مطالب مربوط به 
مسائل و مشكالت اقتصادي، به موضوع فساد و لزوم مقابله 
با آن اشاره كردند و گفتند: نامه اخير رييس قوه قضاييه يك 

گام مهم و مثبت براي مقابله با فساد و مفسد است.
ايشان با اش��اره به نامه هفده سال پيش خود به سران سه 
قوه براي مقابله با فساد افزودند: فساد يك اژدهاي هفت سر 
است كه بايد با آن بطور كامل و جدي مقابله شود، ضمن اينكه 
وقتي با فساد و مفسد مقابله مي شود، قطعاً جيغ و دادهايي از 
گوشه و كنار بلند مي شود. رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند: 
بياِن علني اين موضوع براي اين است كه همه بدانند، بناي 

نظام، برخورد قاطع و بدون مالحظه با مفسد است.
ايشان افزودند: برخي درخصوص فساد به گونه اي صحبت 
مي كنند كه گويا همه نظام فاس��د اس��ت و ادعاي فساد 
سيستمي و فراگير مي كنند در حالي كه اينگونه نيست و ما 
در كشور، مديران پاكدست و مومن فراواني داريم و اينگونه 
سخن گفتن، ظلم به اين افراد و ظلم به نظام اسالمي است.

رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه در نظام اسالمي حتي 
تعداد كم افراد فاسد، زياد است و بايد با آنها قاطعانه برخورد 
شود گفتند: افراط و تفريط غلط است. برخي در صحبت ها 
و نوشته هاي خود بي مالحظه هستند. نمي توان فساد در 
برخي دس��تگاه ها و يا در ميان برخي افراد را به كل كشور 
تعميم داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در جمع بندي اين 
بخش از سخنان خود، خاطرنشان كردند: راه حل مشكالت 
اقتصادي كشور اعم از راه حل هاي ساختاري و كوتاه مدت 
شناخته ش��ده اس��ت و هدف از درخواست براي تشكيل 
جلسه مشترك سه قوه، يافتن راه حل ها با كمك گرفتن 
از كارشناسان امين اس��ت كه اين كار در حال انجام است. 
ايشان افزودند: دستگاه هاي نظارتي وابسته به دستگاه هاي 
اطالعاتي، قوه قضاييه و مجلس نيز بايد با قدرت و با چشم 
باز در ميدان باشند و آحاد مردم مومن نيز بايد با احساس 

وظيفه، در اين خصوص، نقش ايفا كنند.
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تاكيد بر اينكه قواي مجريه 
و مقننه بايد راه هاي فساد را ببندند، گفتند: اگر در همين 
قضاياي ارز و س��كه، نظارت و دق��ت و پيگيري الزم انجام 

مي گرفت، راه هاي فساد مسدود مي شد.
ايش��ان همچنين با توصيه به آحاد مردم براي هوشياري 
و عم��ِل با بصيرت، در مقابل تحريكات دش��من، افزودند: 
ملت ايران همواره در مقابل دش��من بصيرت داشته است 
و همه بايد بدانند كه دشمن به دنبال سوءاستفاده از نقطه 
ضعف ها، بر ضّد خود مردم است. رهبر معظم انقالب اسالمي 
دس��تگاه هاي تبليغاتي اعم از صدا و س��يما، مطبوعات و 
وبگاه هاي فضاي مجازي را به مراقبت از ايجاد نااميدي در 
جامعه، توصيه موكد كردند و گفتند: انتقاد اشكالي ندارد اما 
نبايد مردم را نااميد كرد. گاهي در يك روزنامه يا در يك برنامه 
تلويزيوني و راديويي، به گونه اي سخن گفته مي شود كه گويا 

همه درها بسته است؛ در حالي كه اينگونه نيست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: ملت ايران و نظام 
اسالمي، همچنانكه تا به حال از مراحل سختي عبور كرده 
اس��ت، از اين مرحله نيز كه آسان تر از مراحل قبلي است، 
عبور خواهد كرد. رهبر معظم انقالب اسالمي در بخش دوم 
سخنانشان با اشاره به وقيح تر و بي ادب تر شدن مسووالن 
امريكاي��ي در ماه هاي اخير خاطرنش��ان كردند: آنها قباًل 

نيز ادب سياس��ي و ديپلماتيك را در حرفهايشان رعايت 
نمي كردند اما مسووالن كنوني رژيم امريكا به گونه اي وقيح 
و بي شرم و بي ادب با دنيا حرف مي زنند كه انگار حيا را كاماًل 
از آنها گرفته اند. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با يادآوري دو 
جنايت هفته اخير سعودي ها در يمن يعني بمباران يك 
بيمارس��تان و حمله به يك ماشين حامل كودكان يمني 
و قتل عام ده ها كودك بي گن��اه و بي پناه افزودند: وجدان 
جهان در مقابل اين جنايات تكان خورد و دولت ها نيز ولو به 
صورت تعارف آميز اظهار تاسفي كردند اما امريكايي ها به 
جاي محكوم كردن اين فجايع، بي شرمانه از روابط راهبردي 
خود با سعودي ها حرف زدند و اين سوال را پيش آوردند كه 

آيا مسووالن امريكايي واقعاً انسانند؟
ايشان جدا كردن حدود 2 هزار كودك از مادرانشان و زنداني 
كردن آنها در قفس را به بهانه مهاجر بودن اين افراد، جنايت 
بي س��ابقه ديگري خواندند و افزودند: نكته تامل برانگيز 
اين است كه امريكايي ها بدون هيچ خجالت و شرمي اين 

اقدامات را در جلوي چشم جهانيان انجام مي دهند.
رهبر انقالب با اش��اره به حرف هاي بي ادبانه مقامات رژيم 
امريكا درباره تحريم، جنگ و مذاكره گفتند: تاكيد مي كنيم 

جنگ نخواهد شد و مذاكره نخواهيم كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: البته آنها مساله جنگ 
را صريحًا مطرح نمي كنند اما درصددند با اش��اره و كنايه، 
»شبح جنگ« را ايجاد و بزرگ كنند تا ملت ايران يا ترسوها 
را بترسانند. ايشان در همين زمينه تاكيد كردند: جنگي رخ 
نخواهد داد چرا كه ما مثل گذشته هيچ وقت شروع كننده 
جنگ نخواهيم بود و امريكايي ها هم حمله را آغاز نمي كنند 
چون مي دانند كه صددرصد به ضررشان تمام خواهد شد 
زيرا جمهوري اس��المي و ملت ايران ثاب��ت كرده اند به هر 

متعّرضي، ضربه بزرگ تري وارد خواهد كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ناكامي مفتضحانه و 
حقارت آميز امريكايي ها در حمله سال 13۵9 به صحراي 
طبس افزودند: آنها ممكن است خيلي چيزها را نفهمند اما 
احتماالً اينقدر مي فهمند كه نتيجه تعرض به ايران را تصور 
و درك كنند. رهبر معظم انقالب در ادامه تبيين طرح هاي 
امريكا براي مقابله با جمهوري اسالمي و ملت ايران، به بحث 
پيشنهاد مذاكره پرداختند و افزودند: آنها البته در اين موضوع 
براساس يك بازي و روش پيش پا افتاده و بي ارزش سياسي 
عمل مي كنند؛ يك نفر مي گويد بدون پيش شرط، نفر ديگر 
پيش شرط مي گذارد. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: 
بر خالف تصور عده اي در داخل، درخواس��ت امريكايي ها 
براي مذاكره مساله جديدي نيست و در 40 سال اخير بارها 
تكرار اما با پاسخ منفي ايران مواجه شده است. حتي ريگان 
رييس جمهور وقت امريكا كه نسبت به فعلي ها مقتدرتر بود، 
در قضيه معروف به مك فارلين، او را مخفيانه براي مذاكره 
به تهران فرستاد كه بعد از 24 ساعت بدون نتيجه بازگشت. 
رهبر معظ��م انقالب در تبيين اس��تدالل هاي ايران براي 
مذاكره نكردن با امريكايي ها گفتند: آنها براي مذاكره فرمول 
خاصي دارند كه بايد آن را درك كرد و سپس به اين سوال 
پاسخ داد كه آيا هيچ آدم عاقلي با اين فرمول مذاكره مي كند؟

ايش��ان حقيقت مذاكره را در عرف سياسي »داد و ستد« 
خواندند و خاطرنشان كردند: امريكايي ها در هر مذاكره به 
پشتوانه قدرت سياسي، تبليغاتي و مالي خود تالش مي كنند 
هرگونه مقاومت در مقابل تحقق اهدافشان را ناكام بگذارند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در ترسيم فرمول مذاكره به سبك 
امريكايي ها افزودند: آنها اواًل اهداف اصلي را كاماًل مشخص 
مي كنند البته همه اين اهداف را اعالم نمي كنند اما در طول 
مذاكرات با دبه و چانه زني، همه اهداف را پيگيري مي كنند. 
نكته دوم اينكه امريكايي ها از اين اهداف اصلي يك قدم عقب 
نمي نشينند. ايشان افزودند: امريكايي ها در مذاكرات، با الفاظ 
ظاهراً اطمينان بخش فقط وعده مي دهند اما از طرف مقابل 

امتيازات نقد مي خواهند و وعده نمي پذيرند.
رهبر معظم انقالب خاطرنشان كردند: اين واقعيت را ما در 
برجام تجربه كرديم همچنانكه در مذاكره با كره شمالي هم 

امريكايي ها همين روش را در پيش گرفته اند.
ايشان خاطرنشان كردند: هر جاي مذاكره اگر طرف مقابل 
از دادن امتياز نقد امتناع كند، امريكايي ها آنچنان هياهوي 
تبليغاتي و رسانه اي در جهان راه مي اندازند كه معموالً طرف 

مقابل كم مي آورد و دچار انفعال مي شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در تشريح آخرين نكته از فرمول 
مذاكره امريكايي ها افزودند: آنها پ��س از مذاكرات نيز به 

راحتي زير وعده ها مي زنند و به آنها عمل نمي كنند.
رهبر انقالب پس از بيان اين واقعيات يك س��وال اساسي 
مطرح كردند: به كدام دليل بايد با رژيم زورگوي متقلبي 

كه اينگونه مذاكره مي كند، پشت ميز گفت وگو نشست؟
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي برج��ام را نمونه واضح نتيجه 
مذاكره با امريكا برش��مردند كه البته برخي خطوط قرمز 
تعيين شده در آن رعايت نشد. ايشان خاطرنشان كردند: با 
توجه به فرمول امريكايي ها در مذاكره، هر دولتي در جهان 
با آنها مذاكره كند، دچار مشكل مي شود مگر جهت گيري 
هايش با واشنگتن يكي باشد كه البته دولت فعلي امريكا 

حتي به اروپايي ها هم زور مي گويد.
رهبر معظم انقالب در نوعي جمع بن��دي از اين بخش از 
سخنانش��ان، افزودند: ما فقط وقتي مي توانيم وارد بازي 
خطرناك مذاكره با امريكا ش��ويم كه از لحاظ اقتصادي و 
سياسي و فرهنگي به اقتدار مورد نظرمان برسيم و فشارها 
و هوچي گري هاي او نتوان��د در ما تاثير بگذارد اما در حال 

حاضر مذاكره قطعاً به ضرر ما تمام مي شود و ممنوع است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان كردند: امام راحل 
عظيم الش��أن هم مذاكره با امريكا را تا وقتي اين رژيم آدم 
نشود ممنوع كرده بود ما هم بر همين نكته تاكيد مي كنيم.

ايشان افزودند: حتي اگر به فرض محال قرار بود با امريكايي ها 
مذاكره اي كنيم قطعاً با دولت فعلي هرگز مذاكره نمي كرديم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با بيان نكته اي مهم خطاب به همه 
سياستمداران، ديپلمات ها، جوانان پرانگيزه، دانشجويان 
رشته هاي سياسي و فعاالن عرصه سياست يادآوري كردند: 
مذاكره با رژيم زورگو و پرتوقع امريكا وسيله اي براي رفع يا 
كاهش دشمني آنها نيست بلكه دادن ابزاري به امريكا است 
كه با آن مي تواند بيشتر و بهتر اعمال دشمني كند و اهداف 

خود را پي بگيرد.
رهبر معظم انقالب تمركز شيطان بزرگ بر جنگ اقتصادي 
را ناش��ي از نااميدي از جنگ نظامي، سياس��ي و امنيتي و 
حتي جنگ فرهنگي خواندند و افزودند: رويش هاي جوان 
و پربركت انقالب و شكست حوادث و آشوب هاي امنيتي 
سياسي سال ۸۸، نشان دهنده شكست و يأس دشمن در 

اين عرصه هاست.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: البته به توفيق الهي 

و هوشياري مسووالن و مردم، امريكا در جنگ اقتصادي نيز 
شكست خواهد خورد.

ايشان با اشاره به ترفند و فريب دشمنان در حرف زدن با مردم 
ايران گفتند: يك عقب مانده ذهني به ملت ايران مي گويد 
دولت شما پول شما را در سوريه خرج مي كند در حالي كه 
رييس او اذعان كرده كه امريكا هفت تريليون دالر در منطقه 

خرج كرده اما هيچ چيزي عايدشان نشده است.
رهبر معظم انقالب افزودند: ما به دو كش��ور دوست يعني 
سوريه و عراق در مقابل تهديدات امريكا و سعودي ها كمك 
كرده ايم كه اين كمك ها نوعي مبادله بين دولت هاي دوست 
است. حضرت آيت اهلل خامنه اي ايجاد ترديد در افكار عمومي 
نسبت به مواضع نظام را از اهداف مشخص دشمنان ملت 
ايران برشمردند و افزودند: آنها مي خواهند با جنگ اقتصادي 
نارضايتي ايجاد كنند تا شايد اين نارضايتي به اغتشاش و 
ناامني تبديل شود. ايشان با بيان اخبار و اطالعاتي از پشت 
صحنه اقدامات امريكايي ها، صهيونيست ها و سعودي ها 
افزودند: آنها براي ايجاد ناامني در دي ماه گذشته، چند سال 
فعاليت كرده بودند اما ملت با هوشياري تحسين برانگيز، به 

ميدان آمد و زمينه سازي هاي چند ساله آنها را به باد داد.
رهبر معظم انقالب افزودند: دشمنان سپس به سال 9۷ دل 
بستند و برخي مقامات امريكا گفتند ۶ ماه ديگر خبرهايي از 
ايران خواهيد شنيد، منظور آنها همين حوادث مرداد بود كه 
با وجود هزينه هاي فراوان مالي و سياسي دشمنان اينگونه 

محدود از آب درآمد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردن��د: مردم با هوش و 
با بصيرت هستند البته مشكالت معيشتي و اقتصادي اوقات 
خيلي از آنها را تلخ كرده اما اين ملت زير بار خواس��ت هاي 

سياسي امريكا و فالن رژيم روسياه نمي رود.
رهبر معظم انقالب تاكيد كردند: دش��من همان گونه كه 
تاكنون ضعيف و ناتوان و شكس��ت خورده بوده اس��ت در 
آينده نيز ناكام خواهد ماند به شرط اينكه همه بيدار باشيم و 
با پرهيز از نااميدي به وظايف خود عمل كنيم. ايشان افزودند: 
برخي به اس��م اينكه طرفدار ضعفا هستيم و مي خواهيم 
اوضاع را درست كنيم، خودشان ملتفت نيستند اما عماًل 
در چارچوب نقشه دشمن حرف مي زنند و اقدام مي كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: آنها كه مي گويند دولت 
بايد بركنار شود در نقشه دشمن نقش آفرين هستند. دولت 
بايد سركار بماند و با قدرت، وظايف خود را در حل مشكالت 
انجام دهد. رهبر معظم انقالب همچنين به حقوق و تكاليف 
دولت و مجلس اشاره كردند و افزودند: هر دو قوه بايد ضمن 
برخورداري از حقوق خ��ود، كرامت طرف مقابل را حفظ 
كنند و سه قوه با هم افزايي مشكالت را از پيش ملت بردارند.

ايش��ان در پايان سخنانش��ان با اش��اره به س��خنان امام 
خميني)ره( درباره دس��ت قدرت خدا بر سر ملت ايران و 
نظام اس��المي افزودند: ما هم اين دست قدرتمند خدا را 

احساس مي كنيم، قدرتي كه در ايمان ملت متجلي است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ابتداي سخنانشان با اشاره به 
فرا رسيدن ماه ذي الحجه ماه دعا و توسل و تضرع به درگاه 
الهي، خاصيت ايمان و اتكا به خدا را ايجاد اميد، اعتماد به 
نفس و شكست ناپذيري دانستند و خاطرنشان كردند: ملت 
ايران با برخورداري از اين ايمان، چهل سال است كه در مقابل 
قدرت هاي متكبر دنيا با قدرت تمام ايستاده است و بايد روز 

به روز بر اين توانايي افزوده شود.

چهره  ها                                                                                                                                                                                                                                                                           

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به طرح موضوع 
رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي اخير در 
جلسه مسووالن عالي قضايي، گفت: ديروز 
مقرر ش��د كه حداقل در مرحل��ه ابتدايي 
ش��ش دادگاه ويژه براي رس��يدگي به اين 
موضوعات تشكيل شود كه بحمداهلل قضات 
اين دادگاه ها معرفي شدند، ابالغ تعدادي از 
آنها صادر شد و تا امروز عصر الباقي ابالغ ها نيز صادر مي شود و در اولين 
فرصت كار خود را شروع مي كنند. به گزارش ايسنا، محسني اژه اي در 
حاشيه نشست ديروز مسووالن قضايي، در جمع خبرنگاران، اظهار 
كرد: در جلسه امروز ادامه بحث رسيدگي به پيشنهاد مركز رسانه قوه 
قضاييه و دستورالعملي كه اين مركز در مورد چگونگي اطالع رساني 
داشتند، پيگيري شد و مواد ديگري از اين دستورالعمل مصوب شد 
كه البته هنوز تمام نشده و اميدواريم به زودي به اتمام برسد. او گفت: 
يكي از موضوعاتي كه در جلسه امروز مطرح شد، استجازه اي بود كه از 
مقام معظم رهبري صورت گرفت و تشكر رياست قوه قضاييه از مقام 
معظم رهبري مطرح شد كه اجازه فرمودند در شرايط كنوني و به لحاظ 

ضرورت، از برخي از تشريفات رسيدگي صرفنظر شود. 

 استاد برجس��ته حوزه علميه قم با اشاره به 
اينكه ط��رح س��وال از رييس جمهوري در 
ش��رايط كنوني به مصلحت كشور نيست، 
گفت: با وج��ودي كه طبق قانون، اين اقدام 
حق نمايندگان مجلس اس��ت ام��ا آنها با 
توجه به شرايط حساس كنوني، اين مساله 
را به وق��ت ديگري موك��ول كنند. آيت اهلل 
محسن غرويان ديروز درگفت وگو با ايرنا خاطرنشان كرد: اميد است 
نمايندگان مجلس، خود پيش قدم شده و سوال را به فرصت مناسب تر 
ديگري موكول كنند و به جاي آن، در اين شرايط، تمام انرژي خود را 
ص��رف حمايت از دولت براي فائق آمدن بر مش��كالت كنند. او ادامه 
داد: درشرايط كنوني كشور با فشارهاي بين المللي، تحريم و مسائل 
اقتصادي داخلي مواجه است و در اين وضعيت، فضاي خوبي براي سوال 
از رييس جمهوري نيست و اين كار به وحدت ملي لطمه وارد مي كند. 
غرويان اظهار داش��ت: رهبر معظم انقالب دراين شرايط حساس به 
وحدت، انسجام و همراهي همه قوا، دولت و ملت تاكيد دارند، مجلس 
هر چند طبق قانون مي تواند از رييس جمهوري سوال كند ولي شرايط 

زمان و مكان را نيز بايد براي اين كار، در نظر بگيرد. 

نماينده مردم تهران، ري و ش��ميرانات در 
مجلس ش��وراي اس��المي اظهار كرد: اگر 
بهترين گزينه براي وزارت كار انتخاب شود 
فقط مي تواند وضع موجود اين وزارتخانه را 
حفظ كند. سهيال جلودارزاده در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به استيضاح وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، گفت: اگر فردي فيلم آن روز 
استيضاح را مشاهده كند حقيقت موضوع برايش روشن خواهد شد و 
متوجه مي شود كه اين استيضاح به چه معنا بود؛ من اين موضوع را به 
قضاوت ملت مي گذارم. وي افزود: اگر وزير جديدي كه قرار اس��ت به 
جاي آقاي ربيعي معرفي شود به اندازه ايشان با مسائل كارگري كشور 
آشنا باشد و در قبال حفظ اندوخته هاي كارگري احساس مسووليت 
كند مي توانيم اميدوار باشيم كه فقط وضع از اين بدتر نشود. اين عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: موضوعات 
مختلف در حوزه اين وزارتخانه مطرح بود. مسائلي پيچيده كه فردي كه 
قرار است در راس اين امور قرار گيرد اگر خداترس باشد مي داند كه كار 
سختي را در پيش دارد ولي اگر دنيا دوست باشد به فكر اين خواهد بود 
كه قرار است چهار روزي وزير باشد و يك خدم و حشمي داشته باشد.

يك استاد مطالعات منطقه اي دانشگاه گفت: 
كشورهاي حوزه درياي خزر بيش از آنكه از 
قراردادهاي چندجانبه تبعيت كنند، تابع 
شرايطي هستند كه در محيط بين المللي به 
وقوع مي پيوندد. الهه كواليي در گفت وگو با 
ايلنا، گفت: آنچه در قزاقس��تان مطرح شد، 
شامل منابع زير بستر، حدود بستر و تعيين 
خطوط مبدا نمي شود بلكه همكاري هايي براي استفاده از آب و اختيار 
بهره برداري هريك از كشورها و در مجموع ميزان بهره برداري از آب 
را شامل مي ش��ود. وي افزود: متاس��فانه در منطقه پيراموني درياي 
خزر ما همواره ش��اهد اين موضوع بوديم كه كشورها به وظايف خود 
عمل نمي كنند و بيش از آنكه از قراردادهاي فيمابين تبعيت كنند، 
تابع شرايطي هستند كه در محيط بين المللي به وقوع مي پيوندد. به 
عنوان مثال 1۵ سال پيش كنوانسيون حفظ محيط زيست خزر ميان 
كشورهاي حاشيه امضا شد، اما ما هرساله شاهد از بين رفتن آبزيان اين 
منطقه هستيم. پس در اين منطقه مساله فقط امضاي توافق نامه مطرح 
نيست چراكه كشورها به تعهدات خود پايبند نيستند و معادالت قدرت 

و نقشي كه روسيه سعي دارد در اين منطقه ايفا كند، دنبال مي شود.

 قضات شعب ويژه رسيدگي
به پرونده هاي اقتصادي معرفي شدند

 مجلس سوال از رييس جمهوري
را به زمان ديگري موكول كند

 بهترين گزينه براي وزارت كار
مي تواند وضع موجود را حفظ كند

زمان مناسبي براي نشستن پشت ميز 
مذاكره خزر نبود



 ضريب ماليات ارزش افزوده
 ۱۳ گروه صنفي كاهش يافت

فارس| س��ازمان امور مالياتي كش��ور، براس��اس 
 قانون بودجه س��ال ۹۷ ضريب ماليات ارزش افزوده

۱۷ فعاليت اقتصادي و صنفي را كاهش داد.
سازمان امور مالياتي كشور براساس قانون بودجه 
سال ۹۷ ضريب ماليات ارزش افزوده ۱۷ فعاليت 
اقتصادي و صنفي را كاهش داد. طبق دستورالعمل 
بن��د )و( تبص��ره )6( قانون بودجه س��ال ۱3۹۷ 
مبني بر اختيارات س��ازمان امور مالياتي كش��ور 
در م��ورد اعم��ال ضرايب كاهش��ي ارزش افزوده 
براي گروه هايي از موديان مشمول قانون ماليات 
بر ارزش افزوده، معاون��ت ماليات بر ارزش افزوده 
س��ازمان امور مالياتي اق��دام به اعم��ال ضريب 
كاهشي ارزش افزوده براي فعاليت هايي از جمله 
فعاليت هاي بنكداري، فروش��ندگان آهن و دفاتر 

پيشخوان كرده است .
 طبق اين دستورالعمل اين ضريب كاهشي براي: 

۱- فروشندگان آهن آالت 6  درصد. ۲- صاحبان 
نمايشگاه هاي خودروكه در آن خريد و فروش خودرو 
انجام مي شود؛ 5  درصد. 3- بنكداران و عمده فروشان 
كارت شارژ و س��يمكارت؛ ۲درصد. ۴- بنكداران 
 و عمده فروش��ان مواد غذايي، آجيل و خش��كبار؛
 6 درصد.  5- بنكداران و عمده فروش��ان پوشاك، 
كيف، كف��ش و پارچ��ه؛ ۷ درص��د. 6- بنكداران 
 وعمده فروشان لوازم بهداشتي و آرايشي؛ ۷ درصد.

۷- بنكداران و عمده فروشان عينك و قطعات و لوازم 
مربوط؛ ۸ درصد. ۸- بنكداران و عمده فروشان لوازم 
و قطعات يدكي خودرو، موتور سيكلت، سه چرخه 
موتوري و دوچرخه؛ 6 درصد. ۹- بنكداران و عمده 
فروش��ان لوازم خانگي؛ 6 درصد. ۱۰- بنكداران و 
عمده فروشان رايانه و ماشين هاي اداري و قطعات 
ل��وازم يدكي مربوطه؛ 5 درص��د. ۱۱- بنكداران و 
 عمده فروشان محصوالت الستيكي و پالستيكي؛
 ۷ درص��د. ۱۲- بنك��داران و عمده فروش��ان انواع 
اس��باب بازي؛ ۹ درص��د. ۱3- بنك��داران و عمده 
فروشان انواع ساعت ولوازم يدكي مربوطه؛ ۷ درصد.

 شرايط واردات ارز، شمش طال 
و طالي ساخته شده

گمرك جمهوري اسالمي ايران ورود طال، ارز و طالي 
خام به كشور را بدون محدوديت و منوط به اخذ مجوز 
از بانك مركزي و تشريفات گمركي مجاز اعالم كرد.

به گزارش ايسنا، بر اساس بخشنامه گمرك ايران، 
در اين بخشنامه ترخيص كاالهاي وارداتي با رويه 
بانكي  جز كاالهاي موضوع بند يك مصوبه مربوطه 
بر اس��اس اعالم وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
منوط به تاييديه سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان مبني بر اخذ مابه التفاوت »نرخ 
ارز زم��ان پرداخت« و »ن��رخ ارز در بازار در تاريخ 

ترخيص« است.
بر اساس اين بخشنامه، ورود ارز به صورت اسكناس 
به داخل كش��ور بدون محدوديت و مطابق مقررات 
بانك مركزي و مقررات مبارزه با پولشويي مجاز بوده، 
بنابراين درخصوص انجام تشريفات گمركي رعايت 

بخش نامه هاي مربوطه الزامي است.
واردات طال )س��اخته شده( بدون محدوديت با اخذ 
مج��وز از بانك مرك��زي و رعايت انجام تش��ريفات 
گمركي و پرداخت حق��وق ورودي و ماليات ارزش 

افزوده و ساير وجوه متعلقه مجاز است.
واردات طالي خام )شمش استاندارد( با اخذ مجوز 
از بانك مركزي و رعايت تشريفات گمركي و رعايت 
س��اير مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانوني و 

ماليات ارزش افزوده معاف شده است.
بر اساس سياست جديد ارزي دولت كه به تصويب 
هيات وزيران رسيده و از ۱6 مرداد ماه اجرايي شده 
اس��ت، واردات اس��كناس ارز و طالي خام به كشور 
توس��ط صرافي ها و اش��خاص با اخذ مجوز از بانك 
مركزي و رعايت تش��ريفات گمركي مجاز و واردات 
طالي خام و ساخته شده از پرداخت حقوق، عوارض 
قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف است.در بخش 
ريالي بيش از دو سوم و در بخش ارزي تمامي وجوه 
شناسايي شده از طريق اقدامات پيشگيرانه و هشدار 
به دستگاه هاي اجرايي پيش از وقوع تخلف به خزانه 

يا حساب هاي دولتي واريز شده است.

چهار ميليارد دالر از محل تخلف 
دستگاه ها به خزانه بازگشت

رييس ديوان محاسبات كل كشور گفت: بر اساس 
گزارش تفريغ بودجه سال ۹5، چهار ميليارد دالر 
اعتبار ارزي و ۱3 هزار ميليارد تومان اعتبار ريالي 
از محل تخلف دس��تگاه هاي اجراي��ي به خزانه و 

حساب هاي دولتي بازگشت داده شده است.
رييس ديوان محاس��بات يادآور شد: در اين راستا 
يك ه��زار پرونده تخلف از دس��تگاه هاي اجرايي 
جمع بندي و به دادس��راي اين ديوان ارجاع شده 

است.
آذر گفت: در بحث اقدامات پيشگيرانه كه راهبرد 
اصلي ديوان است، عالئم تخلف پيش از بروز آن به 
منظور جلوگيري از ايجاد مش��كل براي مديران و 
دستگاه هاي اجرايي و همچنين عدم امكان برگشت 
 منابع به خزانه، به مديران هش��دار داده مي شود.
وي در خصوص اينكه اين ميزان وجوه بازگش��ت 
داده ش��ده ب��ه خزانه تنه��ا تخلف ب��وده يا بحث 
اخت��الس و تص��رف در بيت المال مطرح اس��ت، 
اضافه كرد: در زمينه يك سوم بخش ريالي وجوه 
شناسايي شده، فرآيند ۹ ماهه بررسي در حال طي 
شدن است و تا تكميل نهايي امكان اظهارنظر در 

اين باره وجود ندارد.
آذر يادآور ش��د: حسابرس هاي س��ازمان ديوان 
محاسبات تش��خيص تخلف داده اند و نه جرم و تا 
زماني كه فرآيند ۹ ماهه طي نش��ود امكان اينكه 
مشخص شود اين تخلفات تنها انحراف از قانون و 
جابه جايي اعتب��ار بوده يا جرم، اختالس و تصرف 

در بيت المال، وجود ندارد.
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مردم در انتظار رونمايي دولت از برنامه  ايجاد اشتغال: 

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم كرد

دولت كارآفرين يا اقتصاد دولتي؟

اجراي ناقص سياست هاي اقتصاد مقاومتي

گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
رييس سازمان بودجه از عزم جزم دولت براي ايجاد 
يك ميليون ش��غل س��خن مي گويد، منابعي را هم 
مي ش��مارد كه قرار اس��ت از محل بودجه كش��ور و 
تس��هيالت بانكي تخصيص يابد. با اين حال س��وال 
اينجاس��ت كه دولت اي��ن مش��اغل را در چه قالبي 
مي خواهد ايجاد كند؟ آيا قرار اس��ت بار ديگر براي 
خود كارمند بتراشد و بر هزينه هاي دولت بيفزايد؟ 
اين س��والي اس��ت كه مراد راهداري، كارش��ناس 
اقتص��ادي در گفت وگو با تعادل ب��ه آن مي پردازد و 
ابراز اميدواري مي كند ك��ه دولت در اين طرح قصد 
داشته باش��د اين مبالغ را در قالب تسهيالت با نرخ 
بهره كم در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. در اين 
صورت دولت بزرگ نمي ش��ود ولي بخش خصوصي 

فعال تر مي شود.«
به گزارش تعادل، رييس سازمان برنامه و بودجه در 
نشستي كه روز شنبه برگزار شد، در رابطه با ايجاد 
اشتغال در سال جاري گفت: »3 هزار ميليارد تومان 
در يك رديف از بودجه و همچنين ۱۴ هزار و 3۰۰ 
ميلي��ارد تومان از اعتبارات عمراني را در راس��تاي 
هدف ايجاد يك ميليون فرصت ش��غلي اختصاص 
داده ايم، اين در حالي اس��ت كه قرار شده از تبصره 
۱۴ پنج هزار ميليارد تومان از سازمان هدفمندي 
را به حوزه اش��تغال بياوريم. به اين رقم ۲۲ هزارو 
3۰۰ ميليارد تومان، مبلغي در حد ۱5 هزار ميليارد 
تومان از صندوق توس��عه مل��ي و 3۰ هزار ميليارد 
تومان از منابع بانكي خواهيم گرفت. به عبارت ديگر 
نوبخت در سخنان اخير خود پرده از طرح 6۷ هزار و 
3۰۰ ميليارد توماني دولت براي ايجاد شغل در سال 
۱3۹۷ برداش��ت. اين در حالي است كه ايجاد يك 
ميليون شغل در سال، در برنامه ششم توسعه آمده 
بود و بنابراين دولت مكلف است در پنج سال اجراي 

اين برنامه، ساليانه اين ميزان اشتغال زايي كند. 
البته نبايد فراموش كرد كه در برنامه شش��م آمده 
ايجاد اين تعداد شغل نيازمند رشد هشت درصدي 
و جذب س��رمايه گذاري ۷5۰ هزار ميليارد توماني 
اس��ت و رقمي كه دولت براي ايجاد ش��غل مدنظر 
دارد كمتر از ۱۰ درصد رقم پيش بيني ش��ده برنامه 
اس��ت. بنابراين ترديد نس��بت به چگونگي تحقق 
اين وعده رييس س��ازمان برنامه افزايش پيدا كرده 
و برخي از كارشناس��ان، از جمل��ه مرتضي افقه، در 
گفت وگوي روز گذش��ته خود با تعادل ضمن اشاره 
به عدم امكان پذيري ايجاد اين ميزان شغل، از دولت 
خواس��ت دس��ت از روياپردازي در اين باره بردارد. 
همچنين مراد راهداري عضو هيات علمي دانشگاه 
پيام نور به »تعادل« گفت: » در ايران همواره كمبود 
يك دولت كارآفرين حس مي شده است. به همين 
دليل مي بينيم عالوه بر اينكه تس��هيالت بانكي در 
كش��ور براي توليدكنندگان نمي صرفد و كاالهايي 
به كشور وارد مي شوند كه نوع ايراني آن هم ساخته 
مي ش��ود. واردات بي برنامه سبب ش��ده تا بسياري 
از بنگاه هاي توليدي ايران ت��وان رقابت با كاالهاي 
خارج��ي را از دس��ت دهند. اي��ن اتف��اق در زمان 

س��كان داري يك دولت كارآفرين نخواهد افتاد زيرا 
اين دولت هر سياس��تي را از دو جهت مورد بررسي 
قرار مي دهد: اول اينكه اجراي يك سياست چه بر سر 
توليد خواهد آورد؟ دوم اقشار فرودست جامعه چقدر 
از اجراي يك سياس��ت زيان خواهند ديد؟ اهميت 
اقشار فرودست آن جايي است كه آنها بيشتر نيروي 
كار جامعه و مصرف كنندگان را تش��كيل مي دهند 
و اگر توانايي كافي براي تامي��ن هزينه هاي خود را 

نداشته باشند، اقتصاد دچار ركود مي شود.«

  آيا دولت بايد مستقيما اشتغال زايي كند؟
جدا از اين مساله، ايجاد شغل از سوي دولت از جوانب 
مختلفي قابل بررس��ي اس��ت. دولت در سال جاري 
عالوه بر اينكه سالي سخت از نظر اقتصادي در پيش 
دارد و امكان هزينه بيشتر براي اشتغال وجود ندارد. 
حتي احتمال تامين 6۷ هزار و 3۰۰ ميليارد تومان 
هم براي دولت س��اده نخواهد بود. با اين همه ايجاد 
ش��غل به نظر بخشي از كارشناس��ان، وظيفه دولت 
نيس��ت و اين وظيفه بر دوش بخش خصوصي قرار 
دارد. در مقاب��ل دولت بايد با اخ��ذ ماليات مديريت 
اقتصاد را در دست داشته باش��د. بسياري از اقتصاد 
دانان هم ايجاد ش��غل را وظيفه دولت نمي دانند و از 
قوه مجريه مي خواهند به جاي ايجاد اشتغال، با اخذ 
ماليات و توزيع بهتر ثروت شرايط را براي ارزان سازي 

بهداشت و آموزش ممكن كند.
اين مي��ان نكته ديگري هم وجود دارد؛ بس��ياري از 
مس��ووالن دولت دوازدهم از همان ابتداي كار بارها 
بر باز گذاش��تن دس��ت بخش خصوصي و ضرورت 

اش��تغال زايي توس��ط بخش خصوصي تاكيد كرده 
بودند. زماني هم كه صحبت از جذب سرمايه خارجي 
و س��رمايه گذاري ۷5۰ هزار ميلياردي بود قرار بود 
بخش خصوصي متولي ايجاد اش��تغال باشد. گرچه 
هنوز معلوم نيس��ت كه دولت اين مبالغي كه اعالم 
كرده را چطور براي ايجاد اشغال هزينه خواهد كرد 
و البته نوبخت هم در نشس��ت اخير خود به سواالت 
خبرنگاران در اين باره پاسخ نداده است ولي بسياري 
معتقدند با توجه به ش��رايط اقتصاد ايران و مس��اله 
تحريم ها احتم��اال دولت تصمي��م مي گيرد حضور 
پررنگ خ��ود در اقتص��اد را حفظ كن��د. اين روزها 
جن��گ اقتصادي به عنوان توصي��ف وضع موجود از 
سوي مس��ووالن جمهوري اس��المي مورد استفاده 
قرار مي گيرد و هنگامي كه مساله بر سر يك شرايط 
متفاوت و ويژه اس��ت، بايد براي آن ش��رايط تدابير 
خاصي در نظ��ر گرفت. ب��ه گفته مس��ووالن ايران 
اكنون در ش��رايط متع��ارف دولت ه��اي ديگر قرار 
ندارد، بلكه با محدوديت هايي مواجه است كه امكان 
سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را سلب كرده است. 
در اين ش��رايط يكي از راهكارها دخالت گسترده تر 
دولت در امور اقتصادي به ويژه در بخش هايي مانند 
اش��تغال اس��ت تا از اين طريق نارضايتي اجتماعي 

كنترل شود. 
شايد اين وضعيت يادآور انگلستان در دوران جنگ 
دوم جهاني، باش��د. از قضا در آن زمان نيز انگلستان 
دولتي دست راستي داش��ت كه از قضا طرفدار بازار 
آزاد و مداخله بخش خصوصي بود اما شرايط جنگي 
اين دولت را مجبور كرد تا بخش مهمي از اقتصاد را 

دولتي كند و كنترل امور را در دست بگيرد. چنانچه 
براي وزرا و مسووالن انگليسي كه ليبراليسم محصول 
سرزمين آنها است، شرايط جنگي اجازه تغيير مسير 
اقتصاد را مي دهد، چرا مقام هاي مس��وول ايراني در 

شرايطي نسبتا مشابه چنين نكنند؟

  دولت چگونه مي تواند اشتغال ايجاد كند
معموال هنگامي كه دولت ه��ا مي خواهند در حوزه 
اش��تغال كمكي كنند، اين بحث مطرح مي شود كه 
كمك چگونه خواهد بود؟ اگر دول��ت در اين رابطه 
بخواهد با تخصي��ص اعتبار بودجه دولتي را افزايش 
دهد، به اصط��الح براي اش��تغال س��رمايه گذاري 
مس��تقيم كرده اس��ت. روش ديگر هم ان است كه 
دولت بانك ها را تشويق يا مكلف مي كند تا به فعاالن 
خصوصي تس��هيالت ويژه بدهند كه در اين صورت 
درواقع دولت بدون دخالت مستقيم به اشتغال زايي 
كمك كرده اس��ت. روش اول عمدتا در اقتصادهاي 
دولتي مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد اما روش دوم 
در بس��ياري از كش��ورها از جمله ايران بارها آزموده 

شده است.
 مراد راه��داري اقتصاد دان در اين باره گفته اس��ت: 
» ما بايد نگاهي درست به بحث اشتغال داشته باشيم 
چرا كه اين يك نياز مهم جامعه انساني است. حتي در 
شرايطي كه اقتصاد كشور با بحران يا مشكل خاصي 
هم مواجه نيس��ت دولت ها بايد كارآفرين باش��ند و 
اشتغال زايي را مورد توجه داشته باشند.كارآفريني 
دولت به معناي اقتصاد دولتي نيس��ت و كساني كه 
ه��ر جا اثري از دولت مي بينند فغان س��ر مي دهند، 

به نظر من درك درس��تي از مس��ائل ندارند و از يك 
اهرم مهم در اقتصاد صرف نظر مي كنند. كارآفريني 
دولت تنها به معناي سرمايه گذاري دولت براي ايجاد 
شغل به شكل مستقيم نيست و بيشتر نشان دهنده 
حاكميت يك نوع سياس��ت خاص است. دولت هاي 
كارآفرين از طرق گوناگون از جمله تحريك بانك ها 
به پرداخت تسهيالت براي ايجاد شغل، فضاي توليد 
را بهبود مي بخش��ند. در اين روش بخش خصوصي 

هم در ميانه ميدان قرار دارد.«
اين كارشناس اقتصادي يكي از معضالت اقتصادي 
كشور را ريزش دايمي نيروي كار دانست و مثال زد: 
» حتي اگر امسال هم يك ميليون شغل ايجاد شود، 
نهايتا برآين��د آن ۴۰۰ هزار نفر خواهد بود زير 6۰۰ 
ه��زار نفر در بخش ه��اي ديگر كار خود را از دس��ت 

مي دهند.«
راهداري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در شرايط 
خاص اي��ران آيا دولت همچنان باي��د نظاره گر و در 
نهايت هدايت گر اشتغال در كشور باشد و نبايد وارد 
س��رمايه گذاري مستقيم ش��ود، گفت: » دولت بايد 
فضاي كسب و كار كش��ور را دگرگون كند و شرايط 
را براي سهولت فعاليت بخش خصوصي آماده كند. 
اگر فضاي كس��ب و كار نامناس��ب باش��د، طبيعي 
اس��ت بخش خصوصي هم فعاليتي نكند و به دليل 
مشكالت، كار را رها كند. به همين دليل نقش دولت 
در بهبود فضاي كسب و كار اهميت دوچندان دارد. 
در گذش��ته دولت تمام توجه خود را معطوف برجام 
كرد اما اش��تباه اس��ت اگر تصور كنيم مساله برجام 
صرفا يك موض��وع بين المللي ب��ود. ابعاد اقتصادي 
آن قرارداد به اندازه اي ب��ود كه دولت فكر مي كرد با 
امضا ش��دن آن مي تواند به درجه زيادي مش��كالت 
اقتصادي از جمله مس��ائل مربوط به فضاي كسب و 

كار را برطرف كند.«
او خاطرنش��ان ك��رد: » دولت در روزهاي حس��اس 
آينده بهتر است تالش خود را انجام دهد تا با تمركز 
بر فضاي كس��ب و كار داخلي، تا ج��اي ممكن امور 
را اصالح كند. بطور مثال پيش��نهاد رييس سازمان 
برنامه و بودجه اينگونه اجرا ش��ود كه منابع 6۷ هزار 
ميليارد توماني به شكل تسهيالت كم بهره در اختيار 
بخ��ش خصوصي ق��رار گيرد. در اين ص��ورت اقدام 
دولت مي تواند بسيار موثر باشد. البته اين وجوه بايد 
در اختيار بخش خصوصي واقعي قرار گيرد و با يك 
نرخ سود رقابتي شرايط را براي گردش چرخ اقتصاد 
آماده كند. در اين س��ناريو هم مسائل اقتصاد كمتر 

شده و هم بخش خصوصي توانسته فعال تر شود.«
وي اف��زود: » اين مي��ان بخش خصوص��ي هم بايد 
بتواند در حوزه هايي فعالي��ت كند كه پيوند زياد ي 
با ارز و واردات نداشته باش��ند. اكنون خبر مي رسد 
فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند واردات و ارز بودند 
تقريبا رو به تعطيلي هستند اما فعاليت هايي كه مواد 
اوليه آن در داخل تهيه مي ش��ود و به اصالح صنايع 
بومي هستند در دوره پيش رو امكان رشد بيشتري 
دارند و مي توانند تبدي��ل به بخش هاي پيش ران تر 

اقتصاد شوند.«

گروهاقتصادكالن|
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي به بررس��ي 
اصالحيه قانون »نحوه پيگيري تحقق سياس��ت هاي 
كلي اقتص��اد مقاومتي« پرداخته و در آن نش��ان داده 
كه مفاد قانون فوق يا تا به حال اجرا نش��ده يا اينكه در 
صورت اجراي برخي از مواد آن در س��طح فرم و بدون 
ارتباط با محتوا و هدف واقعي آن بوده اس��ت. بر اساس 
اين گزارش قانون »نحوه پيگيري تحقق سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي« با هدف رفع خأل نهادي فراقوه اي 
به تصويب رسيده اما در سطح اجرا كه با تشكيل ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي همراه شد، در بهترين حالت 
توانسته است برنامه ريزي بين دستگاهي ذيل يك قوه 

را راهبري كند. 
به گ��زارش »تع��ادل«، قانون نح��وه پيگيري تحقق 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي در خرداد ۹۴ در 
صح��ن علني مجلس ش��وراي اس��المي تصويب و با 
تاييد ش��وراي نگهبان به قانون تبديل شد. مهم ترين 
پيام اين قانون، تشكيل شورايي متشكل از معاون اول 
رييس جمهور، نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي 
و معاون اول رييس قوه قضاييه براي ايجاد هماهنگي 
و رفع موانع اجرايي تحقق اقتصاد مقاومتي در كش��ور 
است. تشكيل كارگروهي متشكل از سه قوه به منظور 
اصالح، پااليش و يا لغو قوانين و مقررات مغاير و اصالح 
موارد منطبق با سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، 
تهيه شاخص هاي رصد ميزان پيشرفت در حوزه اقتصاد 
مقاومتي و ارايه گزارش هاي ساليانه، بخش هاي ديگري 
از مفاد قانون فوق هستند. اگرچه تاكنون اقداماتي در 
قوه مجريه و قضاييه مشابه با قانون نحوه پيگيري تحقق 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي انجام شده است، اما 
بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه به 
اين نتيجه انجاميده كه مفاد قانون فوق تا به حال اجرا 
نشده و بر همين اس��اس به منظور عمليات سازي آن 
الزم است كه اصالح اين قانون در دستور كار قرار گيرد.

    اجراي صوري قانون
 بر اس��اس گزارش نهاد پژوهشي مجلس نمايندگان 
مردم مهم ترين دليل اصالح قانون نحوه پيگيري تحقق 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي آن است كه مفاد 

قانون اجرا نشده يا مواردي كه توسط دولت اجرايي شده 
است صرفا مشابهت شكلي با محتواي قانون دارد و در 

حقيقت هدف اصلي از قانونگذاري محقق نشده است.
در گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت 
بر اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي درباره »نحوه 
اجراي قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي« به تفصيل مهم ترين نقدها به نحوه 

اجراي قانون بيان شده است.
اين گ��زارش در ادامه توضيحاتي راجع به دو اصالحيه 
اين قانون و اس��تدالل هاي توجيهي آن آورده و سپس 

پيشنهاداتي تكميلي در اين زمينه ارائه شده است. 
در مورد اصالحيه ها درباره م��اده )۱( اصالحيه گفت 
ش��ده كه نام بردن از مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و درخواس��ت از اين نهاد براي معرفي ش��اخص هاي 
اقتصاد مقاومتي دو دليل عمده داشته است: اوال مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومت��ي را تدوين كرده و طبيعتا نس��بت به مفهوم 
شناسي و شاخص س��ازي در حوزه اقتصاد مقاومتي، 
ظرفيت و شايستگي بيشتري نسبت به نهادهاي ديگر 
دارد؛ ضمن اينكه بررس��ي ها نشان مي دهد كه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، پژوهش هاي مرتبط با شاخص 

سازي اقتصاد مقاومتي انجام داده است.

ثانيا س��پردن پايش و نظارت به مجري، خالف اصول 
حكمراني شايسته و منصفانه است؛ بنابراين نمي توان 
هم تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي و هم پايش آن را به 

مقام اجرا كننده قانون سپرد.
اين گزارش درباره ماده )۲( اصالحيه نيز ذكر اين نكته 
را ضروري مي داند كه در متن فعلي، دبيرخانه اي براي 
اجراي مفاد قانون پيش بيني نشده است و به نظر مي آيد 
مهم ترين دليل عدم اجراي دقيق قانون، همين موضوع 
بوده است. در متن اصالحيه مقرر شده است كه دبيرخانه 
شوراي ماده )۱( و كارگروه مشترك ماده )۲( در وزارت 
امور اقتصادي و دارايي تشكيل شود و وزير امور اقتصادي 
و دارايي به عنوان دبير در شوراي ماده )۱( شركت كرده و 
رياست كارگروه مشترك ماده )۲( و مسووليت پيگيري 
مواد )3( و )۴( را برعهده داشته باشد. دليل تعيين وزير 
اقتصاد به عنوان دبير اين ش��ورا، آن اس��ت كه اوال بار 
اصلي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مفاد 
قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي بر دوش دولت اس��ت و اين امور بيشتر جنبه 
اجرايي دارند تا تقنيني و قضايي و ثانيا طبق رويه هاي 
 قانون��ي، وزير ملزم به پاس��خگويي به مجلس اس��ت.

مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه موارد پيشنهادي 
و تكميل��ي خود را جه��ت درج در اصالحيه اين قانون 

ارايه و در اين راس��تا ابتدا به الزامات سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي به سه سطح از برنامه ريزي اشاره كرده 
است: س��طح اول - برنامه ريزي در سطح دستگاه هاي 
ذيل يك قوه: براي مثال برنامه بانك مركزي در جهت 
افزايش نظارت بر نظام بانكي سطح دوم - برنامه ريزي 
بين دس��تگاهي ذيل يك ق��وه: براي مث��ال افزايش 
س��هم صنعت از تس��هيالت نظام بانكي سطح سوم - 
 برنامه ريزي بين قوه اي: براي مثال چالش نظام بانكي

بر اس��اس اين گ��زارش تش��كيل س��تاد فرماندهي 
اقتص��اد مقاومتي در بهترين حالت توانس��ته اس��ت 
س��طح دوم برنامه ريزي در حوزه اقتص��اد مقاومتي را 
راهبري كند؛ در حالي كه قانون »نحوه پيگيري تحقق 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي« با هدف رفع خأل 
 نهادي در سطح س��وم برنامه ريزي به تصويب رسيد.

اين گزارش مي گوي��د به نظر مي آيد ب��ه منظور رفع 
س��وءتفاهم در مورد تداخل وظايف س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي و ش��وراي فراقوه اي مندرج در قانون 
»نح��وه پيگيري تحقق سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد 
مقاومتي«، بايد شرح وظايف دبيرخانه شوراي فراقوه اي 

و خود شورا دقيقا مشخص شود.
به همين منظور اس��ت ك��ه گزارش مذك��ور كارويژه 
 دبيرخانه ش��وراي فراق��وه اي را در ۴ بند ذكر مي كند.
۱. ارايه گزارش ه��اي نظارت��ي ادواري )مثال 6 ماهه( 
عمومي در خصوص تشكيل منظم و ارزيابي مصوبات 
 س��تادهاي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه و قوه مجريه
۲. ارزياب��ي مصوب��ات س��تادهاي اقتص��اد مقاومتي 
ق��وه قضايي��ه و ق��وه مجري��ه و در ص��ورت وج��ود 
مالحظ��ه بي��ن ق��وه اي در م��ورد مصوب��ات، 
 تجميع م��وارد جه��ت ط��رح در ش��وراي فراقوه اي

٣. مس��اله شناس��ي دقي��ق در م��ورد چالش ه��اي 
تحق��ق اقتص��اد مقاومتي در س��طح بين قه��وه اي، 
تدوين برنامه هاي فراق��وه اي در جهت رفع چالش ها 
و اج��راي ه��ر چ��ه بهت��ر مصوب��ات بين ق��وه اي و 
 در نهايت ط��رح آنها در جلس��ات ش��وراي فراقوه اي
 ۴. تش��كيل منظم و ادواري جلسات شوراي فراقوه اي
همچنين پيش��نهاد ش��ده به منظ��ور كارآمد كردن 
جلس��ات ش��وراي فراق��وه اي، دس��تور كار ش��وراي 
فراقوه اي حول بند »۲۴« سياس��ت هاي كلي اقتصاد 

مقاومت��ي با تحت عن��وان كلي »آس��يب پذيري ها و 
ش��كنندگي هاي اقتصاد ايران« تعيين شود. طبيعتا 
رصد تحريم ه��ا و برنامه ريزي براي كاه��ش آثار آنها 
 در چارچوب دس��تور كار ذكر ش��ده ق��رار مي گيرد.

به نوش��ته اين گزارش رفع مش��كل حقوقي در مورد 
عدم ام��كان الزام مجمع تش��خيص مصلحت نظام از 
سوي مجلس شوراي اسالمي با توجه به اينكه ماده )۱( 
اصالحيه در مقام تعيين تكليف جهت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در خصوص تعيين شاخص هاي ميزان 
تحقق اقتصاد مقاومتي است و همچنين با توجه به اينكه 
صالحيت ها و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در قانون اساسي تعيين شده است و مجلس نمي تواند 
در مقام تعيين وظيفه يا صالحيتي جديد براي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام قانونگذاري كند، لذا پيشنهاد 
ديگري مي توان مطرح كرد كه مش��كل قانون اساسي 
در موضوع شاخص ها حل شود. پيشنهاد آن است كه 
عبارت »كه توسط مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
تدوين مي ش��ود، از اصالحيه ماده )3( حذف ش��ود و 
تبصره مقابل ذيل ماده 3 قانون درج شود: وزارت اقتصاد 
مكلف است شاخص هاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد 
مقاومتي را حداكثر سه ماه پس از تصويب قانون تهيه 

و به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد كند.«
لذا بر اس��اس اين گزارش ماده )3( اصالحي به صورت 

زير خواهد بود: 
دول��ت مكل��ف اس��ت اج��راي قوانين مرب��وط به 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومت��ي را در اولويت 
 ق��رار داده و در لوايح ارس��الي خصوص��ا برنامه هاي 
پنج ساله و بودجه هاي سنواتي، اين سياست ها و احكام 
قانوني مربوط را مدنظر قرار دهد. همچنين وزير امور 
اقتصادي و دارايي مكلف اس��ت شاخص هاي مربوط 
به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را به صورت مستمر 
پايش كند و نتايج آن را به صورت ساليانه و شش ماهه 
)بسته به نوع شاخص ها و داده هاي موجود( به شوراي 

مذكور در ماده )۱( ارايه دهد.
تبص��ره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف اس��ت 
شاخص هاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي 
را حداكثر سه ماه پس از تصويب قانون تهيه و به مجمع 

تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد كند. «
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بانك و بيمه4

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز، طال و سكه گزارش مي دهد 

رونق صرافي هاي مجاز
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري |

قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز دوشنبه 
بيست و دوم مردادماه ۹۷ در بازار تهران در حالي افزايش 
يافت كه ساير انواع سكه با كاهش نرخ مواجه شدند و 

نرخ دالر و يورو نيز افزايش يافت
به گزارش »تعادل«، در ش��رايطي ك��ه نرخ هر اونس 
طالي جهاني با ۷ دالر كاهش به 1203 دالر رس��يده 
است هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )امامي( 
روز دوش��نبه در بازار تهران با افزايش 30 هزار توماني 
نسبت به روز يك ش��نبه با رقم 3 ميليون و ۷۷۶ هزار 
تومان به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم با ۷0 هزار تومان افت نسبت به 
روز يك ش��نبه به ارزش 3 ميليون و ۴۵۶ هزار تومان 

داد و ستد شد.
از س��ويي ديگر، روز دوشنبه در بازار آزاد هر قطعه نيم 
سكه بهار آزادي با 20 هزار تومان كاهش نسبت به روز 
يك شنبه يك ميليون و ۷۹۶ هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز با 20 هزار تومان افت به ارزش ۹12 هزار 
تومان معامله شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه 
گرمي با 10 هزار تومان كاهش قيمت ۵11 هزار تومان 
معامله شد و هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با ۸00 تومان 
افزايش به ارزش 2۹۵ هزار و 300 تومان فروخته شد.

بر اساس آمار سامانه سنا هر دالر امريكا با 221 تومان 
رشد قيمت ۹ هزار و ۴3۹ تومان معامله شد. همچنين 
هر يورو با ۸0 تومان افزايش قيمت ۹ هزار و 3۶۹ تومان 
و هر پوند نيز با ۴۸3 تومان رش��د 12 هزار و ۴۸ تومان 

به فروش رفت.
 اين در حالي است كه بانك مركزي نرخ 3۹ ارز را براي 
روز دوشنبه اعالم كرد كه طي آن نرخ 2۵ ارز از جمله 
يورو و پوند كاهش و قيمت ۶ واحد پولي ديگر افزايش 

يافت و نرخ ۸ ارز از جمله دالر نيز ثابت ماند.
براساس اعالم بانك مركزي نرخ هر دالر امريكا براي روز 
دوشنبه بيست و دوم مردادماه بدون تغيير نسبت به روز 
يك شنبه ۴ هزار و 200 تومان قيمت خورد. همچنين 
نرخ هر پوند انگليس با ۴۸ ريال ۵3 هزار و ۵۸1 ريال و 
هر يورو نيز با 1۵۹ ريال اُفت در زمان مشابه ۴۷ هزار و 

۷۹۷ ريال ارزش گذاري شد.
تحوالت فيزيكي روز دوش��نبه در ب��ازار ارز حدفاصل 
ميدان فردوسي تا چهارراه استانبول جالب توجه است 
زيرا يك طرف بازار صرافي هاي مجاز و شناس��نامه دار 
هستند، ضلع ديگر را دالالن تشكيل مي دهند و البته 
ماموران نيروي انتظامي نيز محس��وس و نامحسوس 

بازار را رصد مي كنند.
آنگونه كه فعاالن بازار ارز مي گويند، صرافي هاي مجاز 
در يك رقابت با حاشيه نوسانات قيمتي اندك نسبت به 
يكديگر مشغول معامله هستند و به نيازهاي ارزي مردم 
پاسخ مي دهند. در طرف ديگر هم دالالن همچنان ارز 
مي خرند و اگر متقاضي نيز وجود داشته باشد، حاضرند 
بفروشند. اما با باز شدن صرافي ها كار و كاسبي دالل ها 

كساد شده است.
اين در حالي اس��ت ك��ه دالالن ب��ازار ارز حاضرند هر 
دالر را 100 تا 200 تومان ارزان تر از بازار بفروشند اما 
تضميني نسبت به تقلبي بودن يا نبودن ارز آنها قطعًا 
براي خريداران نيست. اما در مقابل، تالش هم مي كنند 
كه قيمت را براي خريد اندكي مناسب تر از صرافي ها 

بدهند تا بلكه مشتري جمع كنند.
گزارش ها حكاي��ت از آن دارد كه خري��د و فروش در 
صرافي ها رونق گرفته و نرخ در حال متعادل شدن است. 
اگرچه هنوز هم بازار با احتياط نسبت به سياست هاي 
ارزي دولت پيش مي رود و آنگونه كه بايد و شايد حاضر 

نيست حباب خود را تخليه كند.
در اين ميان، صرافي ها همچون گذش��ته نرخ ارز را در 

رقابت با يكديگر با اعداد و ارقام متفاوتي عرضه مي كنند 
كه البته اين نرخ ها خيلي تفاوتي با يكديگر ندارد اما به 
هر حال حاكم شدن نسبي يك فضاي رقابتي را گواهي 

مي دهند.
فعاالن بازار ارز از تزريق ارز پتروش��يمي ها طي يكي، 
دو روز اخير در بازار خبر مي دهند و معتقدند كه تداوم 
اين تزريق در كنار دالرهاي نوسان گير بانك مركزي 

مي تواند وضعيت متعادل تري را براي بازار رقم زند.

 تعداد صرافي هاي مجاز به ۶4۰ رسيد
همچنين روز گذشته بانك مركزي ۶۴0 صرافي را در 
آخرين به روزرساني اسامي صرافي ها، مجاز به فعاليت 
اعالم كرد كه نس��بت به اسفند سال گذشته 22 مورد 

افزايش داشته است.
بس��ياري از فعاليت هاي صرافي ها كه از فروردين ماه 
سال جاري متوقف شده بود با رونمايي از بسته جديد 
ارزي دولت دوباره آغاز شد و صرافان نقش ُپررنگ تري 
در بازار مبادالت ارزي پيدا كردند. همچنين بررسي ها 
نش��ان مي دهد تعداد صرافي هاي مجاز در اين مدت 

افزايش يافته است.
حاصل جديدترين به روزرساني فهرست صرافي هاي 
داراي مجوز از بانك مركزي نش��ان مي دهد كه ۶۴0 
صرافي، مج��از به فعاليت در بازار ارز هس��تند؛ بر اين 
اساس در مقايس��ه با سال گذشته 22 صرافي ديگر به 
جمع صرافي هاي داراي مجوز پيوسته اند. اين در حالي 
است كه در ابتداي س��ال ۹۶ تعداد صرافي هاي مجاز 
۴1۹ مورد و در ابتداي س��ال ۹۵ اين تعداد 3۹۶ مورد 
بوده است كه نشان از روند رو به رشد تاسيس صرافي ها 

در كشور دارد.
از سوي ديگر برخورد با صرافي هاي غيرمجاز به صورت 
جدي در دستور كار قرار گرفته و از ابتداي امسال بيش 
از 100 صرافي غيرمجاز توسط نيروي انتظامي پلمب 
شده اس��ت. همچنين همزمان با اجراي بسته جديد 
ارزي جلوگيري از فعاليت صرافي هاي غيرمجاز تشديد 
شده است و در همان روز آغاز اجراي بسته تعدادي از 

اين صرافي ها پلمب شدند.
براساس بخشنامه جديد بانك مركزي به صرافي ها، 
خري��د و ف��روش ارز حاصل از ص��ادرات به صورت 
حواله هاي ارزي در چارچوب مقررات ارزي بر مبناي 
ن��رخ بازار صرفا از طريق »س��امانه نظ��ام يكپارچه  
معام��الت ارزي )نيم��ا( « مجاز اس��ت. همچنين 
صرافي هاي مجاز معتب��ر موظفند حواله هاي ارزي 
خريداري ش��ده از صادركنن��دگان را در س��امانه 
نيما راس��ا و يا به واسطه س��اير صرافي هاي معتبر و 
بانك هاي عامل حداكثر ظرف مدت س��ه روز كاري 
به فروش رس��اند. نرخ فروش ارز صرافي هاي مجاز 
معتبر حداكثر ي��ك درصد باالي نرخ خريد مندرج 

در سامانه »نيما« و »سنا« خواهد بود.
با توجه به قوانين جديد خري��د و فروش ارز به صورت 
اس��كناس )معامالت جزيي بر مبناي مقررات ناظر بر 
عمليات ارزي صرافي ها( توسط صرافي هاي مجاز معتبر 
صرفا با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا( « امكان پذير 
است و كليه صرافي هاي مجاز معتبر مي توانند نسبت 
به خريد ارز به صورت اسكناس با رعايت مقررات ارزي 

و مقررات مبارزه با پولشويي اقدام كنند.
براين اس��اس فروش ارز به صورت اس��كناس توسط 

صرافي هاي مجاز معتبر بابت مصارف ارزي خدماتي با 
رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه با پولشويي مجاز 
است و صرافي هاي مجاز معتبر مي توانند حداكثر پنج 
درصد از حواله هاي ارزي خريداري شده را تبديل به ارز 
كرده و به صورت اس��كناس براي مصارف خدماتي به 
فروش رسانند. همچنين كليه هزينه هاي نقل و انتقاالت 

و تبديالت ارزي به عهده مشتري خواهد بود.

 رشد ۱۵۸ درصدي قيمت طالي
 ۱۸ عيار طي يكسال

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته قيمت طالي 1۸ 
عيار طي يكسال گذشته رشد 1۵۸.۸0 درصدي داشته 
اما طي 1۵ روز اخي��ر روند نزولي به خود گرفته و افت 

3۶.2۴ توماني داشته است.
بازار طال و س��كه از اواس��ط س��ال ۹۶ با تالطم هايي 
مواجه شد كه نوسان هاي لحظه اي و هيجاني در بازار 
ارز و همچنين قيمت طالي جهان��ي بي تاثير در اين 

موضوع نبود.
بررسي قيمت ها در بازه زماني يك سال گذشته تاكنون 
نشان مي دهد كه قيمت طالي 1۸عيار طي اين مدت 
با افزايش 1۸۷.۴21 توماني مواجه بوده به گونه اي كه 
از 21 مردادماه ۹۶ قيم��ت 11۸.01۹ توماني طال به 
30۵.۴۴0 تومان در 21 مردادماه ۹۷ رسيده است كه 
طي اين مدت با رشد 1۵۸.۸0 درصد مواجه بوده است.

اما بررس��ي قيمت هاي بازار طي ۶ ماه گذشته نشان 
از رش��د نرخ ط��الي 1۸ عيار طي اين م��دت دارد به 
گونه اي كه در 2۵ مردادماه ۹۶ قيمت طالي 1۸ عيار، 
1۴۹.۶۴۷ تومان بوده و اين رقم در بيس��تم مردادماه 
۹۷ به قيمت 2۹2.۵10 تومان رس��يد و اين به معناي 
اين است كه با 1۴2.۸۶۸ تومان رشد همراه شده است.

همچنين بررسي سه ماهه نرخ طالي 1۸ عيار نشان 
از 10۸.۵۸ تومان افزايش قيمت داشته و از 1۸3.۹30 
تومان در 1۴ ارديبهشت ماه ۹۷ به قيمت 2۹2.۵10 
تومان در تاريخ 21 مرداد ۹۷ رسيد. اما عملكرد 1۵ روزه 
اين بازار حاكي از اين است كه طي اين دو هفته بازار با 
نوسان و افت و خيز قيمت همراه بوده و در هفته اخير 
نيز سير نزولي داشته است، براساس اين بررسي قيمت 
طالي 1۸ عيار از 32۸.۷۵0 تومان در هشتم مردادماه 

جاري ب��ه قيمت 2۹2.۵10 توم��ان در 21 مرداد ۹۷ 
رسيد و افت 3۶.2۴ توماني داشته است.

 ۶ هزار واحد طالفروشي
 و طالسازي تعطيل شدند

عضو اتحاديه طال و جواهر نيز گفت: طي دو سال اخير 
۶ هزار واحد طالفروشي و طالسازي تعطيل شدند.

احمد وفادار در گفت وگو با فارس، در مورد وضعيت بازار 
طال اظهار داشت: سال گذشته در تهران حدود 1300 
واحد طالفروش��ي و كارگاه طال سازي تعطيل شدند 
كه هر كدام 20 تا 30 كارگر داشتند. در كل كشور نيز 
طي دو سال اخير حدود ۶ هزار واحد طالسازي و طال 
فروشي تعطيل شدند كه بيشتر آنها در استان اصفهان 

بوده است.
اين عضو اتحادي��ه در مورد علت تعطيلي واحدهاي 
طالفروشي گفت: ركود بي سابقه، ماليات بر ارزش 
افزوده و كاهش ق��درت خريد م��ردم از جمله اين 
داليل است. يك فرد اگر سه بار طالي خود را بخرد و 
بفروشد، مثل اين است كه ديگر طاليي ندارد. اكنون 
۹ درصد ماليات ارزش افزوده به عالوه ۷ درصد سود 
مغازه دار به عالوه 2۵ درصد اجرت س��اخت گرفته 

مي شود.
وي بيان مي كند: ركود عجيبي ظرف يك و نيم سال 
گذشته در بازار حاكم شده كه در ۶0 سال اخير بي سابقه 
است، متاسفانه خريدار نيست و بدليجات جاي طال را 

گرفته است.
وفادار ادامه مي دهد: هر سال 1۵ تا 20 درصد ماليات 
افزايش يافته اس��ت. آماري از مي��زان ماليات صنف 
طال فروشان نداريم، اما برآوردها نشان مي دهد از سال 
۹۴ به بعد حدود ۵0 درصد ماليات عملكرد مش��اغل 
افزايش دارد. عضو اتحاديه طال و جواهر در پاسخ به اين 
سوال كه چقدر طال فروشان فرار مالياتي دارند، گفت: 
طالفروشان نمي توانند فرار مالياتي داشته باشند. بايد 

به دفاتر مودي )ماليات دهنده( اعتماد شود.
اين فعال بازار طال در مورد اينكه ماليات س��تاني دنيا 
براس��اس ابزارهاي قدرتمند مثل حساب هاي بانكي 
و تمامي اطالع��ات اقتصادي و دارايي افراد اس��ت، تا 
بتوان ماليات عادالنه طلب كرد، يادآور ش��د: سازمان 
مالياتي بايد حس��اب هاي بانكي را داش��ته باشد و به 
عدالت ماليات بگي��رد. اعتمادي ميان دو طرف وجود 
ندارد و دفاتر پذيرفته نمي شود و مميزان مالياتي دليل 

محكمه پسندي براي افزايش ماليات ارايه نمي كنند.
وي افزود: برنامه زيرميزي بايد حل شود اولين مشكل 
مربوط به دولت و سازمان مالياتي است كه نمي تواند بر 
اساس مستندات ماليات بگيرد و از اين ضعف، عده اي 

سوء استفاده مي كنند.

 بازار با سياست ارزي جديد به آرامش رسيد
همچنين محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون 
برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجل��س در اين رابطه 
مي گويد: اقدام هاي دولت، مجلس و قوه قضاييه باعث 
شد در روز اجراي تحريم ها ش��اهد آرامش در بازار ارز 
باشيم. اين نماينده مجلس با اشاره به سياست بازار ثانويه 
گفت: اين سياست رويه مناسبي است؛ اما انتظار مي رود 
كه اقتصاددانان و بانك مركزي فضاي بازار و اقتصادي 
كشور را رصد كنند تا اگر تنش و فشاري به بازار ارز وارد 
مي شود به موقع براي آن چاره انديشي شود تا نابساماني 

اقتصادي را مجدد تجربه نكنيم.
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس بيان داش��ت: دولت و مجلس بايد فعاالنه وارد 
صحنه جنگ اقتصادي شوند و مانند دوران جنگ تمام 

وقت براي بهبود امور اقدام كرد.

تدوين سياست هاي جامع 
ارزهاي رمزنگار تا آخر شهريور

معاون بانك مركزي با بيان اينكه سياست هاي 
جامعي براي ارزهاي رمزنگار از سوي بانك مركزي 
تدوين شده اس��ت كه تا پايان شهريورماه اعالم 
خواهد شد، گفت: نمي خواهيم مقررات گذاري 

خام داشته باشيم.
ناصر حكيمي در گفت وگو ب��ا مهر گفت: بانك 
مركزي در حال حاض��ر از هر مجموعه اي كه در 
زمينه توليد ارزهاي رمزن��گار فعاليت مي كند، 
اس��تقبال كرده تا بتواند از  نظرها و بررسي هاي 
آن مطلع ش��ود؛ به اين معنا كه هر مجموعه اي 
مي تواند در اين زمينه شروع به كار كرده و ابعاد 
و فرصت هاي آن را اس��تخراج كن��د و اين مورد 

استقبال بانك مركزي است.
معاون بانك مركزي افزود: در اين حوزه ابتدا بايد 
محصولي وجود داش��ته باشد كه ش��روع به كار 
كرده و به بازار بيايد و در محدوده مشخصي شروع 
به كار كند؛ چراكه الزم اس��ت ابعاد آن استخراج 
شده و مقررات گذاري الزم صورت گيرد؛ چراكه 
در اين زمينه قصد نداري��م مقررات گذاري خام 

انجام دهيم.
وي در پاسخ به اين س��وال كه سرعت تحوالت 
ارزهاي رمزنگار بس��يار سريع اس��ت، آيا بانك 
مركزي در اين زمينه كند عمل نمي كند، تصريح 
كرد: در اين راستا با همه اركاني كه در اين حوزه 
فعال هستند، در حال هماهنگي هستيم تا بتوانيم 
يك برنامه جامع را براي ارزهاي رمزنگار تدوين 
كنيم، در اين راستا سياست هاي جامعي از سوي 
بان��ك مركزي تدوين ش��ده و بر اس��اس برنامه 
زمان بندي، تا آخر شهريورماه نهايي خواهد شد.

كمي  سازي حاكميت شركتي 
و تغيير نگاه بانك ها

هادي حيدري| كارشناس بانك
كمي  سازي حاكميت شركتي در شبكه بانكي 
كش��ور عالوه ب��ر ارتقاي ش��فافيت اطالعاتي، 
موجب پاسخگويي بيشتر و مسووليت پذيري 

باالتر مديران اجرايي در بانك ها مي  شود. 
حاكميت ش��ركتي به راهبردهاي مديريتي در 
اداره كس��ب و كار بانك مرتبط اس��ت، اين امر 
توسط مجموعه اي از روابط بين مديريت بانك، 
س��هامداران و مابقي ذي نفع��ان بانك تعريف 
مي شود كه شامل وضع اهداف شركتي و پروفايل 
ريسك بانك نيز هست. بديهي است كه الزامات 
اوليه براي تنظيم روابط بين بازيگران اصلي براي 
استحكام بيشتر اصول حاكميت شركتي، فرض 
بر مديريت بانك به نحوي سالم و صحيح دارد. 
اجراي استانداردهاي چارچوب نوين حاكميت 
شركتي در شبكه بانكي كشور با لحاظ نمودن 
پروفايل ريسك بانك و مطابق با آيين  نامه ها و 
مقررات موجب صيانت از منافع تمامي ذي نفعان 

بانك به خصوص سپرده گذاران مي شود. 
ش��ايد بتوان يك��ي از داليل اصلي آش��فتگي 
كنون��ي در وضعيت نظام بانكي كش��ور را عدم 
توجه به اص��ول اوليه حاكميت ش��ركتي يا به  
عبارتي س��اختار نامناس��ب و خلط روابط بين 
هيات مديره به عنوان ناظر بانك و مديران اجرايي 
به عنوان عاملين انجام امور عملياتي در شبكه 
بانكي دانست. به عبارت ديگر در صورت وجود 
مشكالت در ش��بكه بانكي كشور هيات مديره 
بانك ه��ا مس��وول اصل��ي در به وج��ود آمدن 

مشكالت راهبري در بانك ها هستند. 
حاكميت ش��ركتي خ��وب تمايل ب��ه كاهش 
هزينه س��رمايه دارد كه حس ريس��ك پذيري 
كمتري را القا مي كند؛ اين ميزان ريسك پذيري 
كمتر در كوتاه مدت مي تواند به  عنوان آمادگي 
س��هامداران براي پذيرفتن سود كمتر تفسير 
مي  شود. پياده  سازي و حركت به سوي ارتقاي 
اس��تانداردهاي حاكميت ش��ركتي خوب هم 
كاراي��ي عملياتي را در ش��بكه بانك��ي بهبود 
مي بخشد  و هم در نهايت ريسك سيستميك و 

سرايت بحران را كاهش مي  دهد. 

۳۰ مرداد، پايان مهلت 
واگذاري چك ساير بانك ها

با توجه به اجرايي شدن طرح صياد، واگذاري چك 
ساير بانك ها با طرح قديم )غير صيادي( فقط تا 

پايان مردادماه، امكان پذير خواهد بود.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، با استناد به 
مفاد نامه اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي، 
مهلت ثبت اطالعات چك هاي طرح قديم )غير 
صيادي(، صادره ساير بانك ها در واحدهاي صف 
بانك، حداكثر روز 30 مردادماه سال جاري تعيين 

شده است.
بر اساس اين گزارش، مشتريان بايد براي واگذاري 
چك هاي خود با هر تاريخي، تا پايان مردادماه به 
شعب بانك ملت در سراسر كشور مراجعه كنند. 
سامانه صياد )صدور يكپارچه الكترونيكي دسته 
چك( به منظور يكپارچه س��ازي فرايند صدور 

دسته چك هاي بانكي پياده سازي شده است.
اين سامانه با متمركز سازي درخواست هاي دسته 
چك، امكان اعتبار سنجي صاحبان حساب و امضا 
را فراهم مي سازد و از اختصاص دسته چك به افراد 

بدون صالحيت و بدسابقه جلوگيري مي كند.
سامانه صياد با اختصاص شناسه منحصر به فرد به 
هر برگ چك، استعالم و پيگيري وضعيت چك را 
تسهيل مي كند و باعث افزايش اعتبار دسته چك 
در تبادالت مالي كشور مي شود ضمن اينكه با ثبت 
دسته چك هاي صادر شده، يك بانك اطالعاتي 
يكپارچه و مدون از سوابق صدور دسته چك در 

سراسر كشور ايجاد مي كند.

مجموعه بدهي بانك ها به بانك مركزي به حدود 13۹ هزار ميليارد تومان 
در پايان خردادماه افزايش يافته است. بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در سال هاي گذشته همواره رو به رشد بود و در برخي مواقع و در قياس 
دوره اي درصد بااليي افزايش را با خود به همراه داشته است؛ اين يكي 
از معضالت شبكه بانكي به شمار مي رود چرا كه افزايش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي را عمدتا ناشي از بي انضباطي بانك ها و افزايش اضافه 
برداشت آنها مي دانند كه خود عاملي براي افزايش تورم به شمار مي رود.

به گزارش ايسنا، تازه ترين آمارها از اين حكايت دارد كه تا پايان خرداد 
ماه امس��ال بدهي بانك ها به بانك مركزي به حدود 13۹ هزار ميليارد 
تومان رسيده كه در مقايسه با رقم نزديك به 101 هزار ميليارد توماني 
خردادماه سال گذشته تا 3۷.۸ درصد افزايش دارد. اين در حالي است 
كه در خردادماه سال گذشته نسبت به همين ماه در سال 13۹۶ بدهي 
بانك ها حدود 13.2 درصد افزايش يافته بود كه در مجموع بيانگر افزايش 

درصد رشد در سال گذشته است. 
بدهي 13۹ هزار ميليارد توماني بانك ها به بانك مركزي را در چند بخش 
مي توان بررسي كرد. اول بدهي بانك هاي تجاري است كه در خردادماه 
به ۶۵00 ميليارد تومان رس��يده كه اين رقم نسبت به سال هاي قبل 
كاهش دارد. به گونه اي كه در خرداد سال گذشته ۸۵00 ميليارد تومان 
و در همين ماه در سال 13۹۶ حدود 1۹ هزار ميليارد تومان گذاشته شده 

بود. همچنين بانك هاي تخصصي كه بيشترين حجم بدهي را در اختيار 
دارند، اكنون حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند 
كه اين رقم در خرداد س��ال گذشته حدود ۵0 هزار ميليارد تومان و در 
همين ماه در سال 13۹۵ تا ۵۶ هزار ميليارد تومان بوده است. بانك هاي 
خصوصي كه درصد رش��د بدهي آنها به بانك مركزي در سال گذشته 
به بيش از 200 درصد هم در برخي ماه ها رسيد اكنون حدود ۸۷ هزار 
ميليارد تومان رسيده كه اين رقم نس��بت به دوره هاي قبل رشد دارد 
به طوري كه براي خردادماه سال گذشته ۴2 هزار ميليارد تومان و همين 

ماه در سال 13۹۶ تا 13 هزار و ۶00 ميليارد تومان گزارش شده بود. 
در حالي افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي رقم مي خورد و عواقب 
خاص خود را براي شبكه بانكي و البته مجموعه اقتصاد به همراه دارد 
كه اخيرا با تغييراتي كه در رياست كل بانك مركزي ايجاد شد، يكي از 
توقعات كارشناس��ان و مديران بانكي از رييس كل جديد برنامه هايي 
براي ساماندهي بدهي بانك ها به بانك مركزي بوده است. اين در حالي 
است كه در سال گذشته بانك مركزي در راستاي ساماندهي سود بانك 
تصميم به تبديل بدهي برخي از بانك ها به خط اعتباري با نرخ سود 1۸ 
درصدي گرفت و حتي قرار بر اين بود كه اگر بانك ها وثيقه اي را در بانك 
مركزي قرار دهند اين نرخ به 1۶ درصد كاهش يابد. اما تاكنون گزارشي 

از سوي بانك مركزي در اين مورد منتشر نشده است.

 سعيد سلطاني| كارشناس بانك
با وجود گام هاي بزرگي كه در سال هاي اخير براي ارتقاي 
نظام بانكي در ارائه خدمات مناسب به فعاليت هاي توليدي 
صورت گرفته، نظام بانكي همچنان با مشكالت بزرگي در 

زمينه ساختاري و عملياتي مواجه است. 
بروز چالش هاي اقتصادي اخير باعث ش��د كه بار ديگر 
موضوع الته��اب در بازارهاي مالي و سيس��تم بانكي و 
نتيجه عملكرد ضعيف در برنام��ه يكپارچه اقتصادي، 
كنش و واكنش هاي بي شماري را براي هر بخش به همراه 

داشته باشد. بنابراين در شرايط جاري كشور، مشكالت 
اقتصادي هر بخش محدوديتي براي بخش هاي ديگر به 
وجود خواهد آورد و بدون داش��تن رويكردي يكپارچه 
به مشكالت و چالش ها، مشكل هيچ بخشي قابل حل 

نخواهد بود. 
با توجه به ش��رايط كنوني، فقدان بازار كارآمد سرمايه و 
بده��ي، بخش اعظم بار تامين مالي و خدمت رس��اني بر 
دوش نظام بانكي كشور قرار دارد. در شرايطي كه يكي از 
مهم ترين مشكالت پيش روي تامين مالي توليد در سال 

حمايت از كاالي ايراني، وجود تنگناي اعتباري در شبكه 
بانكي كش��ور است، الزمه دس��تيابي به نرخ رشد هدف، 
ارتقاي اثربخش��ي نظام بانكي در تامي��ن مالي و ارتقاي 
كيفيت خدمت رساني سيستم بانكي است. حال اين سوال 
مطرح مي شود كه اصالح و ارتقاي نظام بانكي تا چه اندازه 
مي تواند در تخفيف تالطمات اقتصادي و تقويت توليد ملي 

نقش داشته باشد؟
واقعيت آن اس��ت كه در دنياي امروز، كاركرد سالم و 
با ثبات نظام بانكي از جمله حياتي ترين ضرورت هاي 

پاي��داري نظام اقتصادي، اجتماعي و حتي سياس��ي 
كشورهاست. بانك ها، بنگاه هاي اقتصادي و اجتماعي 
بسيار مهمي هستند كه خدمات ضروري و متنوعي را 
در چرخه اقتصاد ارائه مي كنند و به دليل شكننده بودن 
و حساسيت كسب و كار بانك و براي ايجاد اطمينان از 
تداوم فعاليت آن، برقراري سالمت و ثبات نظام بانكي از 
جمله مهم ترين اولويت هاي بانك هاي مركزي در سطح 
هر كشور و نهاد هاي ناظر و تخصصي در سطح بين الملل 
است. نظام بانكي ايران نيز از اين مساله مستثنا نيست. 

به دليل بانك محور بودن نظام مالي كش��ور، سهم غالب 
تامين مالي اقتصاد از طريق ب��ازار پول صورت مي گيرد، 
عملكرد درس��ت و مناس��ب آن مي تواند در تحقق رشد 
پايدار در چارچوب سياست هاي ثبات اقتصادي موثر واقع 
شود، بنابراين اصالح نظام بانكي به عنوان يكي از مهم ترين 
اهرم هاي توسعه اقتصادي كشور بايد در صدر برنامه هاي 
يكپارچه در سطوح مختلف شبكه بانكي قرار گيرد. از سوي 
ديگر ارتقاي نظام بانكي از طريق افزايش سالمت بانكي و 

تقويت نظام بانكي ميسر است. 

جزئيات بدهي ۱۳۹ هزار ميلياردي بانك ها به بانك مركزي

نوسان اقتصادي و لزوم اصالح نظام بانكي

رييس جديد بيمه مركزي با اشاره به افزايش مستمر قيمت خودروها گفت 
كه اين مساله مي تواند به شركت هاي بيمه اي فشارهاي هزينه اي وارد كند.

به گزارش ايسنا، همزمان با تحوالت رخ داده در بازار ارزهاي خارجي، تقريبا 
همه حوزه هاي اقتصادي كشورمان تحت تاثير قرار گرفت. يكي از حوزه هاي 
مهم اقتصادي كه از قضا با دادن تعهدات كوتاه و بلندمدت هم سروكار دارد 
نهاد “بيمه “ است. بيمه به دليل خاصيت مدت دار بودن تعهداتش در قبال 
بيمه گذاران از آن دس��ته نهادهايي است كه از كاهش ارزش پول ملي و 

بحث تورم به شدت تاثير مي پذيرد.
در همين راس��تا و با توجه به افزايش قيمت  خودرو اخيرا بيمه مركزي با 
انتش��ار اطالعيه اي اعالم كرده كه “پيرو افزايش قيمت خودرو پيشنهاد 
مي شود بيمه گذاراني كه داراي بيمه بدنه هستند، با مراجعه به شركت هاي 
بيمه سرمايه مورد بيمه خود را افزايش دهند تا در هنگام بروز خسارت با 

مشكالتي چون اعمال ماده 10 قانون بيمه مواجه نشوند “.
در اين رابطه غالمرضا سليماني  رييس كل جديد بيمه مركزي، با بيان اينكه 
همه تالش بيمه مركزي اين است كه بتواند در مجموع فشار به بيمه ها را 
كمتر كند گفت: طبيعي است كه افزايش مستمر قيمت خودرو مي تواند 

به شركت هاي بيمه اي فشارهايي وارد كند.

او همچنين با اشاره به ابالغيه اخير بيمه مركزي اظهار كرد: با ابالغيه هايي 

كه در بخش بيمه بدنه صادر مي شود، بيمه گذاران با توجه به افزايش قيمت 
خودروها، الحاقيه هايي صادر مي كنند كه اين كار هم براي بيمه گذار و هم 
براي بيمه گر مثبت است؛ چرا كه در اين صورت اگر خسارتي حادث شود 
بيمه گر مي تواند با توجه به افزايش قيمت ها توان پرداخت خسارت ها را 

هم داشته باشد.
گفتني است كه بر اساس ماده 10 قانون بيمه در صورتي كه مالي به كمتر 
از قيمت واقعي بيمه شده باشد، بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده 
است )و نه قيمت روز مال( در برابر خسارات وارد شده به اموال بيمه شده 

مسوول است.
بر اين اس��اس و از آنجايي كه بيمه بدنه ارتباط مستقيمي با قيمت 
خودرو دارد، اگر مشتريان سازمان هاي بيمه اي در زمان ثبت قيمت 
سرمايه خودروي خود مبلغ آن را براي مثال 30 ميليون تومان ثبت 
كرده باشند، در زمان بروز حادثه اگر قيمت خودروي آنها ۵0 ميليون 
تومان شده باشد، بيمه موظف به پرداخت خسارت بر اساس قيمت 
ثبت ش��ده خودرو خواهد بود؛ به همين دليل مشتريان اگر مايل به 
دريافت خسارت به قيمت روز خودرو خود هستند، بايد به سازمان 
بيمه گر مراجعه كرده و قيمت روز سرمايه خود را ثبت كنند. طبيعي 
است كه اين افزايش س��رمايه نيازمند پرداخت مبلغ مابه التفاوت 

خواهد بود.

گراني خودرو شركت هاي بيمه را به دردسر انداخت

   تحوالت فيزيكي روز دوشنبه در بازار ارز حدفاصل ميدان فردوسي تا چهارراه استانبول جالب 
توجه اس�ت زيرا يك طرف بازار صرافي هاي مجاز و شناسنامه دار هستند، ضلع ديگر را دالالن 
تشكيل مي دهند و البته ماموران نيروي انتظامي نيز محسوس و نامحسوس بازار را رصد مي كنند.
آنگونه كه فعاالن بازار ارز مي گويند، صرافي هاي مجاز در يك رقابت با حاشيه نوسانات قيمتي 
اندك نسبت به يكديگر مشغول معامله هستند و به نيازهاي ارزي مردم پاسخ مي دهند. در طرف 
ديگر هم دالالن همچنان ارز مي خرند و اگر متقاضي نيز وجود داشته باشد، حاضرند بفروشند. 

اما با باز شدن صرافي ها كار و كاسبي دالل ها كساد شده است

برش
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سردرگمي ارزي بورس 
گروه بورس|مسعود كريمي|

 »س��ردرگمي« عنواني اس��ت كه مي ت��وان به رفتار 
معامالت��ي بازيگران حاضر در تاالر شيش��ه اي بورس 
تهران نسبت داد. اين روز ها مش��اهده مي شود كه بر 
خالف گمانه زني ها در خصوص اجراي سياست جديد 
ارزي و ايجاد ثبات در نظام مالي كشور متاسفانه بازار 
سهام دچار يك ابهام بزرگ در روند داد و ستد هاي خود 
شده اس��ت بطوري كه در يك روز معامالتي شاخص 
كل بازار به همراه س��اير پارامتر  هاي اصلي صعود هاي 
بي��ش از 2500 واحدي را به ثبت مي رس��اند و در روز 
معامالتي بعد با ريزش هايي به همي��ن ميزان به كار 
خود پايان مي دهد. در همين حال، بسته جديد ارزي 
به ميزان قابل توجهي از التهابات بازار     هاي غير رسمي 
دالر كاست و بازار سرمايه هم به استقبال اين سياست 
جديد با افزايش  هايي بيش از 20 هزار واحدي رفت اما 
اكنون مشكالتي را براي س��رمايه گذاران ايجاد كرده 
است كه به عقيده كارشناسان كارشكني  هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نبود اراده جدي در راس��تاي 
اجراي كامل بسته ارزي و سواستفاده برخي از نهاد ها با 
اهرم فشار بر شركت ها منجر به سردرگمي تمام عيار در 
بازار به واسطه نظام اجرايي ارزي شده است. از طرفي، 
ابهام چرايي يكسان نبودن نرخ خوراك پتروشيمي ها، 
نرخ فروش و ساير نرخ ها كه همگي با توجه به نرخ كشف 
شده به واسطه كاركرد سامانه سنا توام با افزايش عرضه و 
تقاضا است بايد شكل گيري شود همچنان پا برجاست. 
اين در حالي است كه اغلب فعاالن ايجاد رانت عظيم 
افرادي خاص در بورس كاالي ايران را اساسي ترين ايراد 
اين بسته ارزي بيان مي كنند و بر اين باورند كه بايد با 
توجه به نرخ مرجع بازار ثانويه فعاليت هاي اقتصادي 

صورت بگيرد.

 رانت 80 درصدي افرادي خاص
در همي��ن رابط��ه، مه��دي طحان��ي مديرعام��ل 
ش��ركت مش��اور س��رمايه گذاري آواي آگاه با اشاره 
به ابهام هاي بس��ته جدي��د ارزي در بازار س��رمايه در 
گفت وگو با »تعادل« عن��وان كرد: طبق صحبت هاي 
رييس جمهوري و رييس كل بان��ك مركزي يك ارز 
بيشتر در بازار وجود ندارد و اين ارز در رقمي بين 8 الي 9 
هزار تومان در معامالت روزانه سامانه سنا كشف قيمت 
شده و ميانگين آن براي تمام افراد جامعه در پايان هر روز 
بطور شفاف قابل مشاهده است. وي خاطرنشان كرد: 
اين در حالي است كه ارز تخصيصي 4200 توماني براي 
چند قلم كاالي اساسي به صورت يارانه ارايه مي شود 
تا س��بد كااليي خانوار خيلي با تورم همراه نشود. اين 
كارشناس بازار سرمايه در خصوص تاثير اين سياست 
ارزي در بازار س��رمايه نيز گفت: در بورس كاال شرايط 
خيلي متفاوت تر است بطوري كه مشاهده مي شود در 
حال حاضر شركت هايي در بورس كاالي ايران حضور 
دارند كه به ناچار مي بايست با دالر 4200 توماني فروش 
داشته باشند. به اين معني كه 4200 تومان صرفا براي 
كاال هاي اساسي نيست بلكه به اجبار شركت هايي كه 
توليد داخلي دارند و در ب��ورس كاال مورد معامله قرار 
مي گيرند ب��ر مبناي اين نرخ فعاليت مي كنند كه اين 
مهم يك سركوب ارزي در بازار تلقي خواهد شد. به گفته 
مهدي طحاني، افرادي كه اقدام به خريد محصول با نرخ 
4200 توماني مي كنند بطور قطع محصول آنها با نرخ 
دالر آزاد به دست مصرف كننده نهايي خواهد رسيد كه 
در چنين ش��رايطي رانت حدود 70 الي 80 درصدي 

در مدت كوتاهي در اختيار افراد خاص قرار مي گيرد.

مديرعامل شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه با 
اش��اره به صنايع بزرگ بورسي تصريح كرد: زماني كه 
وضعيت پااليشگاهي ها مورد بررس��ي قرار مي گيرد 
مشاهده مي ش��ود كه بر خالف اين موضوع كه گفته 
مي ش��ود يك ارز بيشتر در كشور وجود ندارد و آن هم 
ارزي بين 8 الي 9 هزار توماني در س��امانه سنا است و 
بايد اين دست از شركت ها خوراك دريافتي و محصول 
ارسالي آنها با چنين نرخي قيمت گذاري شود اما تاكنون 
چنين موردي به آنها ابالغ نشده است. اين تحليلگر بازار 
سرمايه اذعان داش��ت: بنابراين، اين موضوع كه گفته 
مي شود در اقتصاد كش��ور فقط يك بازار وجود دارد و 
نرخ  آن بر مبناي سامانه سنا كشف مي شود تاكنون در 
حد حرف بوده است و در عمل همچنان از طرف وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت براي ش��ركت هاي فعال در 
بورس كاال و بورس انرژي كه عرضه دارند )وكيوم باتوم 
پااليشگاهي يا فلزات شركت  هاي فلزي( سركوب ارزي 
را مشاهده مي كنيم. به گفته مهدي طحاني، مشاهده 
مي شود كه چنين عاملي عالوه بر اينكه بازار سرمايه را 
وارد چالش جديد و جدي كرده است يك سردرگمي 
تازه اي را هم در معامالت ايجاد كرده و در حال حاضر 
براي فعاالن مشخص نيست كه حرف  رييس جمهور يا 
س��اير نهاد ها از جمله وزارت بازرگاني يا وزارت نفت را 
بايد قبول كنند. بر همين اساس، اين موضوع از نقاط 

ضعف بسته جديد ارزي در بورس محسوب مي شود.
وي ابراز داش��ت: نرخ خوراك پتروش��يمي ها در رقم 
3800 توماني ق��رار دارد. صادراتي ها ب��ا نرخ فروش 
سامانه س��نا كه بين 8 الي 9 هزار تومان در نظر گرفته 
شده، فعاليت مي كنند و در مقابل داخلي ها همانند نرخ 
مصوب دولت فروش محصول دارند. مديرعامل شركت 
مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه گفت:  نكته اينجاست 
كه نرخ خوراك هم بايد به نرخ آزاد تبديل شود. بر اين 
اس��اس، طبق گفته ها يك نرخ بيشتر در كشور وجود 
ندارد بنابراين همه چيز براي شفافيت فقط بايد در اين 
نرخ مشخص صورت بگيرد. اين در حالي است كه ساير 

نرخ ها بطور قطع منجر به فساد خواهند شد.
اين كارش��ناس بازار سرمايه عنوان كرد: به بيان ديگر 
نرخ خوراك، نرخ فروش و س��اير نرخ  هاي مربوط بايد 
در رقمي بين 8 الي 9 هزار تومان كشف شده در سامانه 
سنا صورت بگيرد. اين در حالي است كه طي 5 الي 10 
سال گذش��ته هم نرخ ارز در رقم يك هزار تومان قرار 
داشت. در همين حال، زماني كه تالطمات اقتصادي 
در سال 91 شروع شد به يك باره چندين نرخ به وجود 
آمد. مهدي طحاني تاكيد كرد: در حال حاضر فقط يك 
نرخ ارز و يك بازار به نام سنا وجود دارد. و ارز ديگر، ارز 
تخصيصي است كه در بازار لحاظ نمي شود. اين تحليلگر 
بازار سرمايه بيان كرد: بازار سرمايه بازار با مفهوم رقابت و 
آزاد است كه معنا پيدا مي كند. بازاري كه به صورت بسته 
و با نرخ هاي دستوري فعاليت كند بطور قطع كشور را 
به قهقرا خواهد برد كه در نهايت چيزي جز باز ش��دن 
دست دالالن را در پي نخواهد داشت. اين عوامل يقينا 
منجر به شكاف، فاصله طبقاتي، رانت و فساد مي شود. 

 كارشكني  هاي وزارت »صمت«
از سويي ديگر، فردين آقابزرگي مديرعامل كارگزاري 
بانك دي با اشاره به نقاط ضعف سياست جديد ارزي 
در بازار س��هام در گفت وگو با »تع��ادل« بيان كرد: در 
صورتي كه معتقديم بازار ثانويه وجود دارد اما مشاهده 
مي ش��ود در حال حاضر معامالتي كه در بورس كاال با 
قيمت ارز نيما ص��ورت مي گيرد به گفته بورس كاال و 
مسووالن اقتصادي يك رانت قابل توجهي را به همراه 
دارد. وي خاطرنش��ان كرد: بانك مركزي بسته ارزي 
ارايه مي كند و در طرف مقابل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اظهارنظر  هايي دارد كه بطور مشخص شايبه اين 
موضوع كه در بدنه دولت اعتقاد به يك رويه مشخص 
وجود ندارد را ايجاد مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه 
عنوان كرد: بيش��ترين اثر و بازتاب اينگونه رونمايي از 
روش هاي جدي��د، تفاوت ها و اختالفات قابل توجهي 
را نشان مي دهد كه در اين دست از اظهارنظر ها وجود 

دارد. اين موضوع در جاي خود بيشترين مشكالت را 
براي بازار ايجاد خواهد كرد. فردين آقابزرگي با اشاره 
به سنگ اندازي هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز 
ابراز داش��ت: اين وزارت خانه در خصوص بسته جديد 
ارزي تحليل و تفسير ديگري دارد و به نوعي از به اجرا 

درآوردن آن ممانعت به عمل مي آورد.
مديرعامل كارگزاري بانك دي با اشاره به نقاط ضعف 
اين سياست جديد گفت: در صورتي كه نرخ فروش بر 
اساس ارز 4200 توماني در نظر گرفته مي شود در نتيجه 
نرخ خوراك نيز مي بايست بر اساس نرخ 4200 توماني 
لحاظ شود. اما متاسفانه در حال حاضر اين نرخ يا كمتر 
است يا اختالفات زيادي بين اين 2 قيمت وجود دارد. 
اين در حالي اس��ت كه با توجه به موضوعات پيرامون 
تورم به منظور كنترل قيمت ها يا مهار تورم اراده اي براي 
اجراي بطور كامل بسته ارزي وجود ندارد. به گفته وي، 
مقدم بر چنين ايرادي، تغييرات در نظام تصميم گيري 
را مي توان بيان كرد. بطوري كه تالطم و هر گونه نوسان 
مثبت و منفي در اين حوزه منجر به افزايش ريسك در 

بازار سهام خواهد شد. 
فردي��ن آقابزرگي تاكيد كرد: به وج��ود آمدن هر نوع 
ريس��كي مخالف با فضاي امن س��رمايه گذاري تلقي 
خواهد شد. از همين رو، سرمايه گذاران در صورتي كه 
تهديدي را در اين حوزه احس��اس كنند ممكن است 
از اصل س��رمايه گذاري منصرف شوند. اين تحليلگر 
بازار سرمايه با اشاره به نرخ خوراك پتروشيمي ها ابراز 
داشت: نرخ فروش كماكان 4200 تومان است و ما به 
التفاوت نرخي كه شركت ها قرار بود طبق بسته ارزي با 
نرخ گذاري در بازار ثانويه )8047 تومان( فعاليت كنند، 
هنوز در ابهام است. بطوري كه فروش از طريق شبكه 
صرافي  و نرخي ك��ه در بورس كاال وجود دارد به نوعي 
نشان از تناقض در اين بازار است. مديرعامل كارگزاري 
بانك دي تصريح كرد: نرخ خوراك بايد متناسب با نرخ 
بازار ثانويه لحاظ شود. اين در حالي است كه نرخ 4200 
توماني با نرخ كشف شده بازار ثانويه كه در رقمي بين 

8 الي 9 هزار تومان قرار دارد به نوعي نمايانگر اختالف 
بيش از صد در صدي اس��ت. بر اين اساس، نرخ 8047 
توماني بايد مبناي محاس��بات براي نرخ فروش و نرخ 
خوراك در نظر گرفته شود. وي افزود: در صورتي كه با 
تعمق بيشتر رويه ها بررسي و اجرايي شود بطور قطع 

نتيجه مطلوب تري هم در پي خواهد داشت.

 ايرادات بسته جديد ارزي
افزون بر اين، علي صادقين مدرس و پژوهش��گر بازار 
سرمايه با اش��اره به ابهام ها و نقاط ضعف بسته جديد 
ارزي در بازار س��رمايه در گفت وگو با »تعادل« اذعان 
داشت: موضوع اصلي بازار ثانويه و سامانه نيما در موضوع 
ارزي اين است كه آيا پتروشيمي ها و صنايع صادرات 
محور همانند فوالد و فلزات اساسي به صورت كامل ارز و 
ميزان ارزي كه بايد وارد اين بازار كنند را عرضه مي كنند 
يا خير. همچنين با توجه به نرخ  هاي غير رسمي مشاهده 
مي شود كه در بازار يك اختالف قيمتي بين نرخ سامانه 
نيما و نرخي كه عمال در بيرون از بازار وجود دارد، ايجاد 
شده است. وي خاطرنشان كرد: بخشي قابل توجهي از 
ارز شركت هاي صادرات محور بطور كامل وارد سامانه 
نيما نشده است. عالوه بر اين، همانطور كه انتظار تعديل 
نرخ به س��مت نرخ هاي واقعي وجود داشت همچنان 
اتفاق نيفتاده است. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به 
سازوكار بورس كاالي ايران بيان كرد: عمده شركت هاي 
بورس��ي و كارخانجات بزرگ در حوزه فلزات اساسي، 
فوالد و پتروش��يمي بخش قابل توجهي از فروش   آنها 
مربوط به بازار داخل و بورس كاال است. عالوه بر اين، در 
بورس كاال مشاهده مي شود كه هنوز نرخ هاي 4200 و 

4400 توماني مورد مبادله قرار مي گيرد. 
عل��ي صادقين تاكيد ك��رد: در نتيج��ه بخش قابل 
توجهي از فروش اين ش��ركت ها عمدتا س��ودآوري 
كه بايد براي ش��ركت داشته باش��د و اثراتي كه در 
» EPS «آنها نش��ان دهد را نخواهد داش��ت. بر اين 
اساس، فعاالن در انتظار آزاد شدن نرخ ها در بورس 
كاال هس��تند تا اثر مثبت اين مهم را مشاهده كنند. 
وي در خص��وص بزرگ ترين ايراد ني��ز گفت: عدم 
نظارت بر عرضه ارز ش��ركت هاي ب��زرگ صادرات 
محور و عدم آزادس��ازي كامل نرخ ه��اي مد نظر به 
جز كاالهاي اساس��ي از ايرادات بس��ته جديد ارزي 
محسوب مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه امكان 
اصالح آن طي مرور زمان وجود دارد. اين مدرس و 
پژوهشگر بازار سرمايه گفت: نرخي كه براي خريد يا 
نرخي كه براي فروش محاسبه مي شود مي بايست 
به صورت يكسان در نظر گرفته شود. اگر قرار است 
خوراك پتروش��يمي  ها با نرخ 11 سنت عرضه شود 
مي بايس��ت نرخ ارزي كه بايد ب��راي نرخ خوراك و 
محصول قابل فروش حوزه پتروشيمي و فلزات لحاظ 
مي شود، يك نرخ باش��د. به گفته وي، هدف اصلي 
بس��ته ارزي اين بود كه از وجود يك بازار چندگانه 
در نرخ هاي ارز جلوگيري كند. بر اين اس��اس، نرخ 
مناسب نرخ يكساني است كه اگر با عرضه و تقاضاي 
انبوه از دل بازار ثانويه خارج ش��ود بطور قطع نرخي 
كارآمد خواهد بود. علي صادقين گفت: نرخي كه براي 
پتروشيمي  ها يا حوزه فلزات تعيين مي شود، نرخي است 
كه بايد با نرخ فروش به صورت يكس��ان در نظر گرفته 
ش��ود. بر اين اس��اس، نمي توان گفت كه نرخ خوراك 
با دالر 4200 توماني صورت بگي��رد اما فروش با دالر 
8000 تومان در نظر گرفته شود. از همين رو، چنين 

نرخي بايد يكسان شود.

قيمت گذاري دستوري براي 
محصوالت، جواب نمي دهد

معاون وزير صنعت با بيان اينكه دو نرخي بودن ارز 
يا كاال عالوه بر اينكه منجر به بر هم خوردن ميزان 
توزيع در بازار مي ش��ود، گفت: نظام چندنرخي 
مي تواند زمينه فساد و رانت در كشور را فراهم كند.

مجتبي خسروتاج، در گفت وگو با مهر، به تبعات 
قيمت گذاري دس��توري در اقتصاد كشور اشاره 
كرد و گف��ت: زماني كه در ش��رايط جنگ قرار 
داشتيم، ساز و كار مناسبي در اختيار دولت براي 
ورود به عرصه قيمت گذاري و نيز كنترل قيمت 
قرار داشت كه در آن زمان ١٣ مركز تهيه و توزيع 
كاال در اختيار دولت ب��ود، البته در زمان جنگ 
عمده تجارت خارجي در اختيار دولت قرار داشت.
معاون وزير صنع��ت افزود: براين اس��اس تمام 
انبارها پر از كاال ب��ود و همچنين تعداد زيادي از 
ش��ركت هاي حمل و نقل در اختيار دولت قرار 
داشت، بنابراين هر زمان كه دولت اراده مي كرد 
ك��ه وارد بازار ش��ود، عالوه بر داش��تن ظرفيت 
اجراي��ي، از مي��زان الزم كاالي وارداتي و توليد 
داخلي برخوردار ب��ود. به گفته وي، دولت در آن 
زمان ظرف چند ساعت تمام شركت هاي حمل 
و نقل را ب��راي توزيع كاال در اكثر نقاط كش��ور 
بسيج مي كرد و شبكه توزيع، اتحاديه كارمندي و 
تعاوني هاي اداري به خوبي قادر به ايفاي نقش و 
سياست دولت در اقتصاد كشور بودند؛ اما طي سه 
دهه اخير نظام از حالت دستوري و كنترلي خارج 

و به سمت مكانيزم بازار رفت.
وي به اصل ٤٤ قانون اساسي كه در رابطه با تقويت 
جايگاه بخش خصوصي بود اش��اره كرد و گفت: 
حجم عظيمي از ش��ركت ها كه مي توانستند در 
بخش خدمات فعال باشند از دستگاه هاي دولتي 
خارج و به بخش خصوصي واگذار شدند كه البته 

روي نحوه واگذاري بحث زياد است.
خسروتاج با بيان اينكه امروز دولت فاقد آن ساز 
و كار و توانايي اس��ت كه بتواند در نظام توزيع و 
قيمت گذاري به خوبي ايفاي نقش كند، اظهار 
كرد: بهتر اس��ت قيمت گذاري دستوري و نظام 
كنترلي به سمت بخش محدودي از كاالها برده 
شود؛ آنهم كاالهايي كه از ابتداي كار توليد تا زمان 
رسيدن به دست مصرف كننده، تحت كنترل و 
نظارت دولت است. رييس سازمان توسعه تجارت 
ايران گفت: بطور قطع ورود دولت به نظام تجاري 
يا بخش قيمت گذاري دس��توري براي فعاالن 
بخش خصوصي به دليل نامشخص بودن نحوه 
عملكرد دولت قابل درك نيست و طبيعي است 

كه احساس كنند فضاي رقابت ناعادالنه است.
وي خاطرنشان كرد: ورود دولت در هر صحنه اي 
از اقتصاد ت��ا حدودي نااعتمادي و نااطميناني را 
براي بخشي از فعاالن اقتصادي به وجود خواهد 
آورد و اين امر باعث بهبود عملكرد نظام عرضه و 
تقاضا نخواهد شد. رييس سازمان توسعه تجارت 
ايران اظهار داش��ت: ورود دولت و ش��ركت هاي 
دولتي به هر صحن��ه اي از فعاليت هاي اجرايي 
اقتصادي در بخش توليد و قيمت گذاري موجبات 
بي اطميناني نسبت به آينده و قيمت ها را براي 
بخش خصوصي ايج��اد مي كند. مع��اون وزير 
صنعت با بيان اينكه بحث سود براي دولت مطرح 
نيست بلكه بيشتر به فكر اقشار متوسط با درآمد 
در س��طح پايين اس��ت، افزود: منطق اقتصادي 
براي فع��االن بخش خصوصي ايجاب مي كند تا 
در زمان ورود دولت خود را كنار بكش��ند كه اين 
عامل مي تواند باعث ايجاد يك سري از اختالالت 
در نظام عرضه و تقاضاي بازار شود. وي در پاسخ 
به سوال كه ارتباط ميان قيمت گذاري دستوري 
در ايجاد رانت و فساد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
بيان كرد: نظام هاي چند نرخي چه در ريال و چه 
در ارز و در هر اقتصادي كه براي يك كاال چند نرخ 
وجود داشته باشد حاال كاالي مصرفي باشد و يا 
ارز، همين چندگانه بودن مي تواند زمينه فساد و 

رانت در كشور را فراهم كند.
او اظهار كرد: با وجود اتفاقي كه در كشور براي ارز 
افتاده است به چه دليل ميزان ثبت سفارش تا اين 
حد افزايش يافته است؟ زيرا فعاالن بازار احساس 
مي كنند كه به دليل تفاوت فاحش اين نرخ با نرخ 
بازار بايد از اين نرخ اس��تفاده كنند، بنابراين دو 
نرخي بودن ارز يا كاال عالوه بر اينكه منجر به برهم 
خوردن ميزان توزيع در بازار مي شود باعث فراهم 
شدن زمينه ايجاد رانت و فساد در كشور خواهد 
شد. خسروتاج با تاكيد بر اينكه بخش عمده اي از 
بازار بايد براساس مكانيسم عرضه و تقاضا پيش 
رود، گفت: بهتر اس��ت تا دول��ت تنها در بخش 
كوچكي كه بايد ها و نبايدها ايجاب مي كند دخالت 
كند تا بتواند جهت حمايت از حقوق اقشار آسيب 
پذير وارد صحنه ش��ود. رييس سازمان توسعه 
تجارت اي��ران در پايان به نقش ب��ورس كاال در 
اقتصاد كشور اشاره و بيان كرد: با توجه به تمركز 
معامالت كاالهاي اساسي در بورس كاال، عرضه 
محصوالت با نرخ دستوري و تكليفي نمي تواند 
كارس��از باش��د و از توليد حمايت كند، از اين رو 
همسو ش��دن نرخ عرضه محصوالت در بورس 

كاال با واقعيت هاي اقتصادي احساس مي شود.

 تصويب قيمت پايه دو انبار 
و 10 سيلو در هيات واگذاري

هيات واگذاري س��ازمان خصوصي  س��ازي در 
تازه تري��ن اقدام خود ب��ا قيمت پاي��ه دو انبار و 

سردخانه و همچنين 10 سيلو موافقت كرد.
به گزارش فارس، خبرهاي دريافتي از س��ازمان 
خصوصي سازي، حاكي اس��ت در جلسه اخير 
هيات واگ��ذاري كه با حضور وزير امور اقتصادي 
و دارايي و ساير اعضا تش��كيل شد، واگذاري دو 
قطعه امالك متعلق به شركت پشتيباني امور دام 
به صورت نقد از طريق مزايده عمومي و نيز سهام 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي به صورت نقد 

و اقساط از طريق مزايده به تصويب رسيد.

شاخص كل بورس روز جاري با بيش از 1300 واحد 
كاهش به 128 هزار و 522 واحد رسيد تا روند نوساني 
اين بازار ادامه پيدا كند.نگاهي به آمارهاي معامالتي 
نيز نشان مي دهد كه اكثر ش��اخص  هاي اصلي تاالر 
شيشه اي در سومين روز معامالتي هفته جاري با افت 

مواجه شدند.
بر اساس آمارهاي معامالتي، روز گذشته شاخص هاي 
بورس با نوسان مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 
1379 واحد ريزش معادل 1.0۶ درصد به 128 هزار 
522 واحد، ش��اخص قيمت وزني - ارزشي« با 404 

واحد افت معادل 1.0۶ درصد به 37 هزار ۶83 واحد، 
ش��اخص كل هم وزن با 3۶ واحد رشد معادل 0.19 
درصد به 19 هزار و 14 واحد، شاخص قيمت هم وزن 
با 25 واحد افزايش، مع��ادل 0.19 درصد به 13 هزار 
و 458 واحد رس��يد.  روز گذشته 7 نماد فوالد با 2۶۶ 
واحد، فملي با 190 واحد، فارس با 188 واحد، تاپيكو 
ب��ا 125 واحد، جم با 124 واحد، فخوز با 124 واحد و 
پارسان با 117 واحد كاهش، بيشترين تاثير منفي را 

بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
در عين حال، نگاهي به آمارهاي معامالتي روز دوشنبه 

س��هام مشخص مي كند كه قيمت س��هام نمادهاي 
»سقاين، شسپا، شپترو، چفيبر، لخزر، فاذر و فسپا« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »فمراد، خشرق، 
چ��كاران، كاذر، بركت، خفنر و ونيكي« بيش��ترين 

كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.
به اين ترتي��ب، در پايان معامالت ام��روز بورس، در 
109 هزار و 53۶ نوبت معامالتي، يك ميليارد و ۶۶8 
ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 379 ميليارد تومان 
در بورس معامله ش��د و ارزش بازار به 491 هزار و 89 

ميليارد تومان رسيد.

 رونق در بازارهاي اول و دوم 
در ميانه هفته سوم كاري مرداد ماه در مجموع بازار هاي 
فرابورس ايران بيش از ۶۶5 ميلي��ون ورقه بهادار به 
ارزش 3 هزار و 159 ميليارد و 330 ميليون ريال ميان 
معامله گران دست به دست شد كه بيشترين حجم و 
ارزش معامالتي در ميان تمامي بازار ها به نماد »ذوب« 

تعلق گرفت.
همچنين معامالت در دو بازار اصلي سهام فرابورس 
با جا به جايي بيش از 385 ميليون سهم به ارزش يك 
هزار و 112 ميليارد و 870 ميليون ريال در مجموع دو 
بازار اول و دوم پايان يافت كه در اين ميان نماد  »سمگا« 
متعلق به گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي پس از 
نماد »ذوب« بيشترين حجم و ارزش معامالتي را در 
پي تغيير مالكيت بيش از 70 ميليون سهم به ارزش 
نزديك به 158 ميليارد ريال در اختيار گرفت. در نماد 

»ذوب« نيز شاهد داد وستد نزديك به 170 ميليون 
س��هم به ارزش بيش از 291 ميليارد ريال بوديم كه 
ارقام مرتبط با حجم و ارزش معامالت امروز اين نماد 
بيش از ساير نماد هاي مورد معامله در بازار فرابورس 
ايران بود. معامالت اوراق بدهي در تابلو اوراق با درآمد 
ثابت امروز با نقل و انتقال نزديك به 2 ميليون ورقه به 
ارزش يك هزار و 5۶1 ميليارد ريال پيگيري شد كه 
نماد »اخ��زا۶10« با حجم معامالتي به ميزان افزون 
بر 221 هزار ورقه، بيش��ترين حجم معامالتي و نماد 
»صاميا« با ارزش معامالتي بيش از 214 ميليارد ريال 
بيش��ترين ارزش معامالتي را در اين بازار در اختيار 
گرفتند. در نهايت شاخص كل فرابورس ايران امروز 
پس از 8 واحد كاهش در ارتفاع 1483 واحدي ايستاد. 
س��ه نماد »ذوب«، »ش��غدير« و »زاگ��رس« عنوان 

ُپربازديد ترين نماد ها را از آن خود كردند.

نگاهيبهوضعيتمعامالتروزگذشتهبورسوفرابورس
حركت رو به عقب شاخص ها

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در اسفند ماه سال گذشته 
طي دو مرحله و از طريق انتشار صكوك اجاره مبتني بر سهام در 
بازار س��رمايه مجموعًا به مبلغ 30 ه��زار ميليار ريال تامين مالي 
كرد و اين اوراق در نمادهاي تامين 97 و شس��تا 991 تا 994 در 

شركت فرابورس ايران در حال معامله اند.
با مجوز س��ازمان بورس و اوراق بهادار، صك��وك اجاره مبتني بر 
سهام شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي به مبلغ 12 هزار 
ميليارد ريال جهت تس��ويه مطالبات س��ازمان تامين اجتماعي 
در نمادهاي شس��تا001، شستا002، شستا003 و شستا004 از 
طريق بازار ابزارهاي نوين مالي شركت فرابورس ايران از فردا سه 
شنبه 23مرداد 1397 تا ش��نبه 27مرداد 1397 عرضه عمومي 

مي شود.
 غالمرضا ابوترابي، مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي 
بازار سرمايه با اعالم اين خبر به سنا گفت: سهام مبناي انتشار 
صكوك اجاره 12 هزار ميليارد ريالي ش��ركت سرمايه گذاري 
تامي��ن اجتماعي عبارت اس��ت از: 8,۶70,520,231 س��هم 
شركت س��رمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين اجتماعي 
)تاپيكو( با قيمت هر س��هم يك ه��زار و 384 ريال كه به مدت 
سه سال به صورت اجاره به شرط تمليك به شركت واسط مالي 

ارديبهش��ت )با مس��ووليت محدود( واگذار مي ش��ود.
مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه اظهار 
داشت: اين اوراق سه ساله و با نرخ اجاره بهاي 19 درصد است كه 
اين اجاره بها هر ش��ش ماه يك بار توسط شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه به عن��وان عامل پرداخت به 

حساب دارندگان اوراق واريز خواهد شد.
وي در خصوص اركان انتش��ار و ضمانت اي��ن اوراق توضيح داد: 
از كل مبلغ 18,840 ميليارد ريال تعه��دات اوراق، مبلغ 8 هزار 
ميليارد ريال توسط بانك رفاه كارگران تضمين شده و مابقي آن 
از طريق توثيق سهام شركت تاپيكو به تعداد 10,599,740,000 
س��هم و ميانگين قيمت يك هزار و 534 ريال تضمين مي شود و 
عامل فروش اين اوراق هم شركت كارگزاري امين آويد )سهامي 

خاص( است. 
پذي��ره نويس��ي و بازارگردان��ي اي��ن اوراق را كنسرس��يومي از 
ش��ركت هاي تامين سرمايه به اين ش��رح بر عهده دارند: شركت 
تامين سرمايه امين به مبلغ سه هزار ميليارد ريال، شركت تامين 
س��رمايه تمدن به مبلغ چهار هزار ميليارد ريال، ش��ركت تامين 
س��رمايه س��پهر به مبلغ س��ه هزار ميليارد ريال و شركت تامين 

سرمايه نوين به مبلغ 2 هزار ميليارد ريال.

حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم، با تاكيد بر اينكه شفافيت 
حداكثري از مزيت هايي اصلي بورس است در حالي كه بازار هاي 
ديگر فاقد آن هس��تند بيان كرد: معامله كنندگان در بورس كاال 
همگي مشخص هستند و اطالعاتشان ثبت مي شود؛ لذا پيگيري 
و رهگيري هر يك از معامالت به راحتي قابل انجام است، بنابراين 

شفافيت، احساس خطر را در رانت خواران ايجاد مي كند.
رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: كاال هايي 
در بورس كاال جاي دارند، داراي اس��تاندارد هس��تند و از اين رو 
بهترين مكان براي ثبات بخش��ي به بازار كاالي كشور، بورس كه 
فعاالن صنايع و مس��ووالن مي توانند با همفكري و تبادل نظر در 
نشست هاي مشترك، بهترين شيوه ها را براي مبادله محصوالت 
در بورس انتخاب كنند. به گزارش ميزان، حجتاالسالم غالمرضا 
مصباحي مقدم، با تاكيد بر اينكه شفافيت حداكثري از مزيت هايي 
اصلي بورس اس��ت در حالي كه بازار هاي ديگر فاقد آن هس��تند 
بيان كرد: معامله كنندگان در بورس كاال همگي مشخص هستند 
و اطالعاتش��ان ثبت مي ش��ود؛ لذا پيگيري و رهگيري هر يك از 
معامالت به راحتي قابل انجام است، بنابراين شفافيت، احساس 

خطر را در رانت خواران ايجاد مي كند.
وي در ادامه افزود: اگر اين شفافيت در همه داد و ستد هاي كشور 

اعم از خصوصي و دولتي اتفاق بيفتد مي توان اميد داشت جلوي 
ويژه خواري و فس��اد تا حد قابل توجهي گرفته ش��ود. چرا كه با 
شناسايي ويژه خواران و اعالم اس��امي آنها به نهاد هاي نظارتي و 
مس��وول، هزينه منفعت طلبي آنقدر باال مي رود كه افراد ديگر به 

راحتي به سمت فساد نمي روند.
رييس كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: 
بررسي افرادي كه با بورس كاال مخالفت مي كنند نشان مي دهد 
كه آنها خيلي با ش��فافيت حداكثري ميانه خوب��ي ندارند و اين 
موضوع طي چند سال اخير و برخي تالش ها در حوزه پتروشيمي 
مش��اهده ش��د كه البته دولت و مجلس به خوبي در برابر افرادي 

كه به جاي منافع ملي به فكر منافع شخصي خود بودند ايستاد.
حجتاالس��الم مصباحي مقدم در پايان خاطرنش��ان كرد: امكان 
تنظيم و مديريت بازار ها به جز در بستري شفاف كه عرضه و تقاضا 
و بازيگران قابل رصد باشند، ميس��ر نيست؛ همچنين كاال هايي 
در بورس كاال جاي دارند، داراي اس��تاندارد هس��تند و از اين رو 
بهترين مكان براي ثبات بخش��ي به بازار كاالي كشور، بورس كه 
فعاالن صنايع و مس��ووالن مي توانند با همفكري و تبادل نظر در 
نشست هاي مشترك، بهترين شيوه ها را براي مبادله محصوالت 

در بورس انتخاب كنند.

عرضه12هزارميلياردريال»صكوك«اجاره رانتخوارانازشفافيتبورساحساسخطرميكنند
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تشكلها6

فعاالن حوزه فرش دستباف تاكيد كردند

ضرورت بهبود نظام مديريت فرش دستباف

خشكساليوكوچاجتنابناپذير!

تعادل|
س�هم ايران از بازارهاي جهان�ي فرش رو به 
كاهش اس�ت. بررس�ي هاي آماري حاكي از 
اين است كه س�هم ايران از بازارهاي جهاني 
فرش از 41درصد در سال 2003 به 31 درصد 
در س�ال 2013 كاهش يافته است. عالوه بر 
اين، ارزش اف�زوده واقعي فرش دس�تباف 
ايران در دوره 1383-1391 )به قيمت ثابت 
س�ال 1390( كاه�ش ح�دود 60درصدي را 
تجربه ك�رده و از 122.53 ميلي�ارد ريال به 
49.51ميليارد ريال رسيده است. از آنسو، با 
شروع فصل جديد تحريم ها از سوي امريكا، 
برخي بر اين باورند كه ممكن اس�ت صنعت 
فرش اين با چالش جدي مواجه شود. اين در 
حالي است كه فعاالن صنعت فرش معتقدند 
وضعيت كلي صنعت فرش مناس�ب نيست 
و اين ش�رايط ربط�ي به اعم�ال تحريم ها از 
س�وي امريكا ندارد. به گفته رييس اتحاديه 
توليدكنن�دگان و صادركنن�دگان ف�رش 
دس�تباف ايران، آنچه آين�ده صنعت فرش 
دس�تباف را به خط�ر مي اندازد، ن�ه اعمال 
تحريم ه�ا از س�وي امريكا، بلكه مس�ائل و 
مش�كالتي اس�ت كه در داخل گريبان گير 
اين صنعت شده است. البته به گفته فعاالن 
حوزه فرش، در ماه هاي پاياني سال، همواره 
با افت صادرات فرش دستباف روبرو هستيم، 
از اي�ن رو، نمي توان انتظار داش�ت كه تجار 
ايراني در بازار فرش در اين ماه از سال بتوانند 
صادرات خ�ود را افزايش دهن�د. از اين رو، 
ساختار سياست گذاري فرش دستباف بايد 
به نحوي تغيير يابد كه حمايت هاي دولت از 
تجار به سمت حمايت از توسعه زنجيره هاي 
صادرات  محور متمركز باشد. بنابراين بهبود 
نظام مديريت و برنامه ريزي فرش دستباف 

امري ضروري به نظر مي رسد. 
    

»صنعت ف��رش« را مي توان يك��ي از صنايع مهم 
كش��ور عنوان كرد، كه نقش مهم��ي در ارزآوري 
صنايع غيرنفتي دارد. مطابق آمارها، در پايان سال 
1395 بيش از 359 ميليون دالر فرش دستباف به 
حدود ۸۰ كشور جهان صادر شد كه نسبت به سال 
قبل از آن )يعني 1394( ۲3 درصد رش��د داشت. 
در س��ال 96 نيز، ارزش صادرات فرش دس��تباف 
39۰ ميليون دالر اعالم  ش��ده اس��ت. همچنين 
براساس منتش��ر ش��ده، افزايش ميزان صادرات 
فرش دستباف ايراني در سال هاي 1395 و 1396 
حاكي از صدرنش��يني ايراني ها در تجارت جهاني 
فرش دستباف است. از آن سو، وضعيت صادرات 
فرش دس��تباف در سال 96 حاكي از اين است كه 
در 11 م��اه منتهي به بهمن س��ال 1396 بيش از 
1۰۰ ميليون دالر فرش دستباف به كشور امريكا 

صادر شد، درحالي كه در سال هاي گذشته به علت 
تحريم هاي امريكا صادرات فرش دس��تباف ايران 
به اين كش��ور به صفر رس��يده بود. اما فرش ايران 
اكن��ون بار ديگر مش��مول تحريم هاي يك جانبه 

امريكا قرار گرفته است.
اگرچه در س��ال هاي اخير حركت رو به رشدي در 
صنعت فرش دستباف بر اثر تغيير عوامل بيروني 
آغاز شده، اما مشكالت ساختاري و مديريتي فرش 
دس��تباف در كنار تحريم ها مانع از رشد جهشي و 
حضور رقابت پذير اين صنعت و نقش آفريني آن در 
الگوي پيشرفت و عدالت خواهد شد. حال، رييس 
اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان فرش 
دستباف ايران در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق 
ايران« به تشريح وضعيت صنعت فرش كشور در 
ش��رايط تحريم پرداخت. به گفت��ه احمد كريمي 
اصفهان��ي، آنچه آينده صنعت فرش دس��تباف را 
به خطر مي ان��دازد، نه اعمال تحريم ها از س��وي 
امريكا، بلكه مسائل و مشكالتي است كه در داخل 

گريبان گير اين صنعت شده است.
كريمي اصفهاني مي گويد: از سال 1374 به بعد، 
صادرات فرش دستباف به مراتب كاهش پيداكرده 
اس��ت. به گفته او، در سالجاري صرف نظر از 4 ماه 
ابتدايي س��ال كه صادرات فرش از ايران به امريكا 
پابرجا ب��ود، در ماه ه��اي پاياني س��ال، صادرات 
فرش دس��تباف اگر كاهش نداش��ته باشد، نبايد 
انتظار افزايش صادرات داش��ته باش��يم. به گفته 

رييس اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
فرش دس��تباف، اينكه تصور ش��ود ب��ازار امريكا 
مانند گذشته براي صادرات فرش دستباف ايران 
مناسب اس��ت، اين طور نيس��ت؛ چراكه در حال 
حاضر محص��والت جديدي جايگزين فرش ايران 

در اين كشور شده اند.

مانعتراشيداخليها
از سوي ديگر، بررس��ي ابعاد مختلف اين صنعت 
در كش��ور نش��ان مي دهد، چالش هايي از جمله 
وجود ضعف اساسي در ابعاد ساختاري، مديريتي، 
توليدي و تجاري در كن��ار تحريم ها و عدم اتخاذ 
راهبردهاي فعاالنه در اين خصوص موجب ش��ده 
تا فرش اي��ران دوره تنزلي را در عرصه رقابت هاي 
جهاني س��پري كند و در ش��رايط نامناسبي قرار 
گيرد. كريمي اصفهاني معتقد است كه 3۰ درصد 
از مش��كل صادرات كاالهاي توليد داخل ناشي از 
تحريم هاست اما 7۰ درصد باقي مشكالت ناشي 
از موان��ع داخلي اس��ت؛ در واقع تولي��د ما دچار 
تحريم داخلي اس��ت. او اف��زود: در صنعت فرش 
وضع به گونه ديگري اس��ت؛ من معتقدم تحريم 
فرش 1۰۰درصد داخلي اس��ت و مش��كالت اين 
صنعت ربطي به امريكا و تحريم هاي اين كش��ور 
ندارد. چراكه غيرمستقيم هم مي شود به بازارهاي 
موردنظر نفوذ كرد. احمد كريمي اصفهاني تاكيد 
كرد: صنعت فرش يك صنعت مردمي است و هيچ 

ارتباطي با دولت ها ندارد كه امريكا بخواهد آن را 
تحريم  كند. بر همين اس��اس در شرايط فعلي و با 
توجه به تحريم هاي يك جانبه از سوي امريكا، بايد 
سعي كنيم تا با رفع موانع داخلي، بازارهاي جديد 

را به  روي صنعت فرش بازكنيم.
از س��وي ديگر، يك��ي از مهم ترين م��واردي كه 
مي توان��د در توس��عه هر صنعت��ي از جمله فرش 
دستباف موثر باشد، وجود نظام مناسب مديريت و 
سياست گذاري براي تدوين و اجراي سياست هاي 
اثربخش است. در شرايط كنوني، چندين دستگاه 
اجراي��ي در زمينه فرش دس��تباف فعاليت دارند. 
براين اساس تعدد مراكز تصميم گيري از مهم ترين 
عوامل مشكل ساز براي توسعه صنعت فرش ايران 

به شمار مي آيد. 
رييس اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
فرش دس��تباف اي��ران معتق��د اس��ت برخي از 
بخش��نامه هاي ابالغ ش��ده كامال بي منطق است. 
به گفته او، بر اس��اس سياس��ت هاي ارزي دولت، 
صادركنن��دگان مكلف ش��ده اند ت��ا ارز حاصل از 
صادرات خود را ظرف ۲ ماه به بازار برگردانند؛ اين 
امر نه شدني است و نه منطقي، زيرا در برخي موارد 
فقط ۲ ماه زمان مي برد تا فرش به مقصد برس��د. 
رييس اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
فرش دس��تباف با اشاره به سياس��ت هاي جديد 
ارزي بيان كرد: متاسفانه تاكنون سياست روشن 
و ش��فافي از دولت نديديم. قباًل هم به كرات گفته 

بوديم كه دولت فقط يك ارز دارد و آن ارز حاصل از 
فروش نفت است؛ بنابراين دليلي ندارد كه بخواهد 
در مابق��ي كااله��ا و صادرات غيرنفت��ي دخالتي 

داشته باشد.
ام��ا از نگاهي ديگر، باال بودن »قيمت تمام ش��ده 
فرش ايران��ي و ورود فرش هايي با قيمت پايين در 
بازارهاي جهاني توسط كش��ورهاي رقيب«، نيز 
يكي ديگر از مش��كالت صادرات فرش دس��تباف 
اس��ت. در عين ح��ال از مهم ترين علت��ي كه در 
كاهش صادرات دخيل ب��وده ، مي توان به كاهش 
تقاضاي جهاني فرش دستباف اشاره كرد. كريمي 
اصفهاني در اين مورد اظهار ك��رد: به دليل ركود 
جهاني حاكم بر اين صنع��ت، كمتر خريدار ثابت 
فرش وجود دارد و صادركنن��دگان خود اقدام به 
فروش محصوالت خود مي كنند يا كاالهايشان را 
به صورت امانت براي فروش به ديگران مي سپارند. 
كريمي اصفهاني با اشاره به مشكالتي كه در حوزه 
تجارت فرش ايراني وجود دارد، گفت: در تجارت 
فرش وقتي كاال به فروش نمي رس��د، يا به كشور 
برگردانده يا به ديگر كش��ورها ارس��ال مي شود تا 
به اين طريق قدرت مانور صادركنندگان باال رود. 
اما متاس��فانه يكي از مهم ترين مشكالتي كه طي 
۲ س��ال گذش��ته فعاالن اين صنعت با آن مواجه 
هس��تند، نحوه مرجوع كردن ف��رش در گمرك 
اس��ت كه به صورت قانوني اجازه داده نمي شود و 
بعضا مي بينيم در برخي موارد اين موضوع با رشوه 

حل مي شود.

لزومبازنگريقوانين
به گفته فعاالن حوزه فرش دس��تباف، س��اختار 
سياست گذاري فرش دستباف بايد به نحوي تغيير 
يابد كه حمايت هاي دولت از تجار به سمت حمايت 
از توس��عه زنجيره هاي صادرات  محور مردم نهاد 
متمركز باش��د. از اين��رو بهبود نظ��ام مديريت و 
برنامه ريزي فرش دستباف امري ضروري به نظر 
مي رسد. به عقيده رييس اتحاديه توليدكنندگان 
و صادركنندگان فرش دس��تباف ايران، معافيت 
مالياتي اگرچه در حد صفر است، اما نياز به تسليم 
اظهارنامه دارد و اين موضوع مشكالت عديده اي 

براي فعاالن فرش كشور ايجاد مي كند. 
رييس اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
فرش دس��تباف در ادام��ه تصريح ك��رد: زنجيره 
ص��ادرات و توليد فرش ب��ه هم وابس��ته اند و در 
شرايطي كه صادرات اين صنعت دچار خلل شده، 
نمي ت��وان انتظار رون��ق از تولي��دات و به تبع آن 
اشتغال زايي در كشور را بدون حمايت از صادرات 
داشت. براين اساس ضرورت تدوين و اجرا برنامه 
جامع توسعه فرش دستباف بيش از پيش اهميت 
مي يابد كه در اين راس��تا، اطالعات طرح تدوين 
نظام جامع مديريت هنر صنعت فرش دس��تباف 

ايران بايد به روزرساني و استفاده شود. 

خبر كوتاه بود و تكان دهنده، 
»تهران و بيست استان ديگر 
خشكسالي شديد دارند«. 
اين خب��ر را ريي��س مركز 
ملي خشكسالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي 
كش��ور اعالم كرد؛ اما اعالم 
نك��رد چ��ه جمعيت��ي در 
اثر خشكس��الي مجبور به 
مهاجرت و ك��وچ خواهند 
شد؟! اينكه بررسي اين موضوعات وظيفه كيست و 
نهاد متولي كدام نهاد است خود جاي بحث و بررسي 
مفصل دارد، اما به عنوان يك فعال بخش خصوصي 
كه فاكتوره��اي جمعيتي همواره بخش��ي از كارم 
بوده اس��ت، مايلم درباره پس لرزه هاي اين بحران 

بنيان كن مواردي را مطرح كنم.
 سخنم را با طرح چند سوال مطرح مي كنم كه خود، 
بخش��ي مهمي از موضوع هس��تند: آيا مي توان به 
مردمي كه در اثر بي آبي كشتزارها و منابع درآمدي 
ش��ان را از دس��ت داده اند، به دليل عدم دسترسي 
به آب س��الم و كافي درگي��ر بيماري هاي واگيردار 
شده اند و س��المت خانواده هايشان در خطر جدي 
افتاده، اجازه جابه جايي در داخل كشور را نداد؟ آيا 
ما در كشور ساز وكار پايش شهروندي، )مانند كارت 
اقامت ايالتي يا موارد مرس��وم ديگر در كشورهاي 
پيشرفته( داريم؟ آيا مي توانيم بين شهروندان كشور 
مرز منطقه اي بكشيم؟ آيا شهرهاي مقصد در داخل 
كشور شناسايي شده اند؟ آيا تمهيدات مناسب براي 
كنترل تبعات اين كوچ عظيم و حتمي الوقوع ديده 
شده است؟در پاسخ به هر س��ه سوال، فقط به يك 

پاسخ مي رسيم: »خير!«
اين پاس��خ صريح و ش��فاف و تعيين كننده را مردم 
خيل��ي س��ريع تر از حكومت درياف��ت كرده اند. به 
همي��ن علت ب��ه گ��زارش منابع رس��مي، بيش از 
يك هزار ايراني در س��ه ماهه اخير در كشور تركيه، 
ويال و آپارتمان با متوس��ط قيم��ت 16۰ هزار دالر 
خريداري كرده اند. اين عدد با در نظر گرفتن متوسط 
قيمت دالر در اين مدت كه 75۰۰ تومان بوده برابر 
مي ش��ود با، »هزار و دويس��ت ميليارد تومان«! آيا 
اگر اعتماد مردم به سيستم كشورداري پابرجا بود، 
نمي توانس��تيم همين مبلغ را، كه تنها گوشه اي از 
خسارات است، براي كنترل همين بحران و عبور از 

دوره خشكسالي به كار ببنديم؟ زاويه ديگر نگاه به 
بحران كوچ و مهاجرت ناشي از خشكسالي، ميزان 
آمادگي مقصد براي جذب اين خيل كوچ كنندگان 
غيرفصلي است. آيا مقاصد كوچ تاكنون به درستي 
شناسايي و استعداديابي شده اند؟ آيا تبعات كوچ در 
آنها پايش مي ش��ود؟ آيا بايد طبق نظريه »ساموئل 
هانتينگتون« منتظر برخورد فرهنگ ها و تمدن هاي 

داخلي باشيم؟ 
در واقع نكته مورد نظر من اين است كه تا زماني كه 
فرصت و امكانات داريم و زنگ خطر كوچ به صدا در 
نيامده بايد براي اين اتفاق حتمي آماده بشويم. نه 
تنها مي توانيم از بحران به س��المت گذر كنيم بلكه 
مي توانيم از پتانس��يل هاي عظيم اي��ن كوچ براي 
اشتغال بيش��تر و رونق اقتصادي بيش��تر استفاده 
كنيم. در بدترين شرايط، اگر اين كوچندگان هيچ 
گونه تخصصي نداشته باشند، الاقل به زبان فارسي 
صحبت مي كنند، با قوانين كار در داخل آش��نايي 
اندك دارند، با شرايط زندگي در ايران آشنا هستند، 
بخش عظيمي سالم و جوان هستند، شهروند ايران 
هس��تند و با همه آنها از يك خون و تبار هستيم. با 
جمع بندي اين موارد به اين نتيجه مي رسيم كه با 
يك آموزش كوتاه مدت فني و حرفه اي، مي توانيم 
از همه آنها تكنيس��ين مناس��ب ب��راي كارگاه ها و 

كارخانه ها و كشت وصنعت هاي بزرگ بسازيم.
وقت��ي يك مهاجر داخلي، به محض ورود به ش��هر 
جديد و با فرهنگ جديد، با مزيت اشتغال و معيشت 
و با دسترسي به امكانات 1+5 )در ادامه گفته خواهد 
شد( مواجه مي ش��ود تمام تالش خود را مي كند تا 
به بخش��ي از آن فرهنگ و جامعه ميزبان بدل شود 
تا راه براي پيش��رفت و موفقيت��ش هموارتر گردد؛ 
در عين حال كه خلق و خ��وي ذاتي خودش را هم 
فراموش نكرده و به يك انس��ان با دو بخش خوب از 
دو فرهنگ گاه متناقض، تبديل شده است، اين فرد 
نمي تواند قسمت هاي آزاردهنده فرهنگ خود را به 
جامعه جديد تحمي��ل كند و همين طور نمي تواند 
قس��مت هاي آزاردهنده فرهنگ جديد را به دليل 
ميهمان بودن، اخذ نمايد! به همين دليل مهاجرين 
در اكثر جوام��ع منضبط تر از بومي��ان آن فرهنگ 
هستند. در مقابل اگر مزيت اشتغال و 1+5 را براي 
مهاج��ر در نظر نگيريم چه اتفاقي مي افتد؟ رش��د 
افسارگسيخته حاشيه نش��يني، گسترش ناامني، 
گسترش مش��اغل مخرب مانند توزيع مواد مخدر، 

گسترش مشاغل مزاحم مانند دستفروشي، كاهش 
توليد، كاهش سرانه زيرساخت و... اين موارد وقتي 
در مقياس يك كوچ ملي اتفاق بيفتد فرهنگ مقصد 
و ش��هروندان مقصد كوچ، را به ش��دت تحت تاثير 
قرار مي دهد و در موارد بسيار باعث شده، صاحبان 
تخصص و سرمايه موطن خود را ترك كنند و غالبًا 
دست به مهاجرت خارج از كشور بزنند و تنها نتيجه 
قطعي اين اتفاقات ويران��ي مقصد و فرهنگ بومي 

آن خواهد بود.
به عنوان يك نتيجه قطعي، اگر مقصد مستعد كوچ 
به درستي شناخته شود، مديريت تخصيص منابع 
استاني و شهري به صورت يكپارچه و همسو، توسعه 
امكانات و زيرساخت هاي 1+5 را در دستوركار قرار 
دهند، به جاي اينكه كوچ در اثر بي آبي اتفاق بيفتد، 
شهر مقصد به دليل پتانسيل هاي كاري ايجاد شده 
و وجود زيرس��اخت كافي، در ابت��دا متخصصين و 
س��رمايه داران داخلي را جذب مي كند و در مرحله 
دوم، در قالب فراخوان نيروي كار، همان مهاجران 
را با فرِش قرم��ز به كار و اش��تغال دعوت مي كند، 
 فرهنگ خود را حفظ مي كند و اشتغال و توليد بيشتر 

ايجاد مي كند.
بر خالف تص��ور عمومي، نقاطي ك��ه در تنش آبي 
كمتري هس��تند در كشور بس��يارند، اما هر زمان 
به مش��كل كم آبي فكر مي كني��م ناخودآگاه ذهن 
به سمت سه استان ش��مالي كشور يعني گلستان، 
مازن��دران و گي��الن مي رود. اين س��ه اس��تان در 
مجموع ح��دود 59.۰۰۰ كيلومتر مربع وس��عت 
دارند و در مجموع ميزبان زندگي 7.6۸۰.۰۰۰ نفر 
از هموطنانمان هستند؛ براي ذهنيت يافتن درباره 
اين اعداد بد نيست اين اعداد را با يك كشور اروپايي 
هم اقليم و مشابه آب و هوايي مقايسه كنيم. كشور 
هلند در حدود 33.۰۰۰ كيلومتر مربع مس��احت 
خشكي دارد و 16.5۰۰.۰۰۰ نفر نيز جمعيت دارد. 
يعني با نصف مس��احت سه اس��تان شمالي حدود 
۲.5 براب��ر جمعي��ت دارد. يعني اگر وس��عت برابر 
اين سه استان داش��ت مي توانست جمعيت حدود 
33.۰۰۰.۰۰۰ نفر را در خود اس��كان دهد و به نحو 
شايسته برايشان امانات تامين كند و از مزايايي اين 
تعداد شهروند براي اشتغال و توليد بيشتر استفاده 
نمايد. الزم به ذكر است كشور هلند با داشتن حدود 
11.۰۰۰.۰۰۰ رأس گاو توليد كننده اصلي گوشت 
و لبنيات در اروپا و تامين كننده بخشي از نياز تمام 

دنيا در اين موارد اس��ت، در كنار اي��ن موضوع كه 
توليد كنن��ده اصلي گل و گياه زينت��ي در دنيا نيز 
هست. اين كشور از همين محل به اندازه اي سرمايه 
ذخيره كرده كه توانس��ته بدون داش��تن چاه نفت 
يا گاز بيش از نيمي از س��هام غول نفتي ش��ل را در 
مالكيت داش��ته باشد. توليد ناخالص داخلي كشور 
هلند، بدون داش��تن نفت، گاز و معادن )درمقايسه 
با ايران( و با جمعيتي برابر با ۲۰% جمعيت كش��ور 
ما، در س��ال ۲۰۰6 نزديك به 541.5 ميليارد دالر 
بوده است كه رتبه بيست و سوم جهاني را تصاحب 
نمود و سرانه 35.۰7۸ دالري براي شهروندان رقم 
زده كه رتبه دهم را در دني��ا ازآن خود كرد بود. در 
مقابل در سال ۲۰13 توليد ناخالص داخلي كشور ما 
با داشتن نفت، گاز، معادن گوناگون من جمله طال، 
محصوالت كشاورزي متنوع و ارزشمند مانند پسته 
و زعفران 55۸.4 ميليارد دالر بود )يعني تقريبا برابر 
با هلند ۲۰۰6( و رتبه سي و دوم جهاني را اخذ نمود 
و س��رانه توليد ناخالص داخلي ما فقط 7.596 دالر 

بود كه رتبه صد و دوم جهان را اخذ كرد.
در صورت��ي كه اين فاكتورهاي 5+1 به درس��تي و 
به اندازه كافي در ش��هري موجود باشد، شهروندان 
نيازي به مهاجرت يا كوچ نخواهند ديد. در ادامه، به 
معرفي برخي زير فاكتور هاي هر كدام از اين موارد 
خواهم پرداخت. الف( اش��تغال، اقتصاد و معيشت. 
بر اين اساس، فرد بايد بتواند به تناسب توانايي هاي 
جسمي و فكري، شغل مناسب انتخاب كند، درآمد 
وي ب��ا هزينه ه��اي زندگي وي و خانواده در ش��هر 
تناسب داش��ته باش��د.، موارد اوليه مورد نياز خود 
مانند خوراك، پوشاك، مسكن و... را بتواند همواره 
در سبد زندگي خود داشته باشد، خريد مواد اوليه 
مورد نياز فرد و خانواده در شهر ميسر و آسان باشد، 
زندگي اقتصادي فرد در شهر با جايگاه اجتماعي وي 

تناسب داشته باشد.
دسترسي به امكانات بهداشتي و درماني. اين مورد 
مشتمل است بر وجود پزشكان متخصص كافي و در 
دسترس، وجود بيمارستان، كلينيك، دي كلينيك 
با در نظر گرفتن اس��تانداردهاي س��رانه و تناسب 
هزينه هاي بهداشتي و درماني با سبد زندگي خانوار.

دسترس��ي به امكانات آموزشي. اين مورد مشتمل 
اس��ت بر وجود مدارس كافي، مجه��ز و با كيفيت، 
وجود مراكز حرفه آموزي با كيفيت، در دس��ترس 
و ارزان، وجود دانش��گاه معتبر با پذيرش آس��ان و 

مواردي از اين دست. دسترسي به امكانات ورزشي 
و تفريحي، شامل وجود ورزشگاه و باشگاه بر اساس 
سرانه استاندارد، وجود مراكز تفريحي و سرگرمي 
مورد قبول شرع و عرف، وجود مراكز فرهنگي كافي 
و وجود پارك، سينما، رس��توران، شهربازي و... بر 

اساس سرانه.
امنيت، كه شامل مولفه هايي مانند امنيت انتظامي، 
امنيت ش��غلي، امنيت آب، امنيت خوراك و امثال 

آن است.
هر چه اين پنج مورد در جامعه شهري بهتر پوشش 
داده شود، وابس��تگي مردم به زندگي در آن بيشتر 
مي شود و به تناس��ب آن رقابت براي كسب قدرت 
از يك طرف و مطالبه تقس��يم قدرت از سوي ديگر 
در جامعه بيشتر مي شود و در اينجاست كه مفهوم 
»عدالت قضايي و عدالت اجتماعي« در جامعه مطرح 
مي شود. عدالت قضايي پاسبان زندگي در شهر است 
و عدالت اجتماعي تضمين كننده چرخش قدرت در 
شهر، شايسته ساالري، شفافيت و مطلوبيت زندگي 
در شهر است. در چنين ش��هري، مهم ترين هدف 
بشر از ساخت شهرها و زندگي در شهرها دستيابي 
مي شود كه همان »آرامش« است. مردم شهري كه 
در آن آرامش داش��ته باشند را به هيچ قيمتي ترك 

نخواهند كرد.
كوچ جمعيتي در اثر بحران آب اجتناب ناپذير است، 
اينكه از كجا به كجا باش��د مشخص نيست، در ذكر 
حتمي الوقوع بودن اين موض��وع همين بس كه در 
چهار ماهه اخير قيمت آپارتمان در محله ناهارخوران 
ش��هر گرگان، كه بحران آب كمتري نسبت به ساير 
مراكز اس��تان در كشور دارد به متري هشت ميليون 
تومان رس��يده كه از برخي مناطق باالشهري تهران 
بيشتر اس��ت، همين طور در كوي استادان همدان 
به متري ده تا پانزده ميليون تومان رس��يده اس��ت. 
بايد بپذيريم كه هيچ س��دي نمي توان جلوي سيل 
خروش��ان هموطناني كه جان فرزندانشان به علت 
كم آبي در خطر افتاده كش��يد. اگر مديريت صحيح 
و يكپارچه در س��ه استان شمالي شامل استانداران، 
نماين��دگان مجل��س، ش��هرداران و فعالين بخش 
خصوصي با هماهنگي دولت مركزي دس��ت به كار 
شوند و به »توليد صنعتي مدرن« همراه با »حمايت 
از كارآفريني و كارآفرين پ��روري« بپردازند، نه تنها 
متخصصين، بلك��ه مهاجرين مس��ن و از كار افتاده 
نيز مشكلي نخواهند بود و مشكلي نخواهند داشت.

آمادگيبرايكنترلبازار
كاالهاياساسي

ايس�نا|رييس اتاق اصناف ايران اع��الم كرد: در 
راستاي كنترل بازار در سطح خرده فروشي به دولت 
كمك مي كنيم تا كاالهاي اساسي با افزايش قيمت 
مواجه نش��ود و بازار، سالم سازي شود. علي فاضلي 
درباره جزئيات توزيع كاالهاي اساسي و چگونگي 
نظارت بر ب��ازار آنها گفت: اولويت امروز كش��ور بر 
اين است كه ارز الزم براي واردات و تامين كاالهاي 
اساسي را تحت پوشش قرار دهند كه امر پسنديده و 
به جايي است، اما اتاق اصناف ايران در حوزه تامين و 
واردات نقشي ندارد. او افزود: در سطح خرده فروشي 
مكلف به كنترل بازار هستيم، اما با وجود اينكه براي 
اجراي درست اين وظيفه به ابزار، امكانات و بودجه 
نياز داريم، در اين راستا در كنار دولت بازار كاالهاي 
اساسي را كنترل خواهيم كرد و در حمايت از مصرف 
كننده و بنگاه هاي اشتغالزا قدم خواهيم برداشت. 
ريي��س اتاق اصناف اي��ران درباره اينكه بر اس��اس 
گفته هاي رييس جمهور نبايد كاالهاي اساسي گران 
شوند، تاكيد كرد: تامين كاالهاي اساسي بر عهده 
دولت و تجار است و نظارت بر عرضه را اتاق اصناف 
در كنار ديگر دستگاه هاي نظارتي انجام مي دهد تا 

سيستم عرضه و بازار آنها سالم سازي شود.

مردمنگرانتوليدروغننباشند
تسنيم|دبيرانجمن صنفي صنايع روغن نباتي با 
بيان اينكه در حال حاضر مشكلي در توليد روغن در 
كشور وجود ندارد گفت: بايد بگويم ما هيچ مشكلي 
در تامين مواد اوليه نداريم، فقط بانك مركزي ارز الزم 
را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد. اميرهوشنگ 
بيرشك با اشاره به اينكه متاسفانه طي روزهاي اخير 
حجم خريد مردم از فروشگاه ها بسيار باال رفته است، 
اظهار كرد: در حال حاضر صنعت مشكلي در توليد 
روغن ندارد. او با بيان اينكه از بانك مركزي و دولت 
مي خواهيم روند تخصيص ارز به واحدهاي توليدي 
روغن را با سرعت بيشتري انجام دهدوكمبود و گراني 
مواد بس��ته بندي از قبيل مواد پتروشيمي و حلب 
افزود: واحدهاي توليدي روغن در 1۸ ارديبهش��ت 
ماه امس��ال بعد از دو سال مجوز افزايش 9 درصدي 
محصوالت خود را دريافت كردند، به نحوي كه بعد 
از اين تاريخ به هيچ عن��وان روغن نباتي هيچگونه 

افزايش قيمتي نداشته است.
 دبيرانجمن صنفي صنايع روغن نباتي تصريح كرد: 
ممكن است برخي از توليد كنندگان قبال براي فروش 
محصوالت خود تخفيفاتي را در نظر گرفته بودند كه 
با افزايش هزينه هاي توليدي بهاي تمام شده و زيان 
واحدهاي توليدي كارخانجات جه��ت ادامه روند 
توليدمجبور به حذف تخفيفات ش��دندكه به تبع 
آن مردم احس��اس مي كنند قيمت روغن افزايش 
پيدا كرده است.  او در خصوص وابستگي واحدهاي 
توليدي به واردات روغن خام، گفت: ۸5 تا 9۰ درصد 
روغن خام واحدهاي توليدي به صورت مستقيم و يا 
به صورت واردات دانه هاي خارجي روغن خام تامين 
مي شود كه در اين رابطه بايد بگويم ما هيچ مشكلي 
در تامين مواد اوليه نداريم، فقط بانك مركزي ارز الزم 
را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد. بيرشك با 
اشاره به اينكه ميزان توليد روغن در ٤ ماهه نخست 
امسال 47۰ هزار تن بوده است، گفت: براساس آمار 
در چهارماهه نخست امسال هم ميزان توليد روغن 

4۸۰ هزار تن اعالم شده است.

راهقنادانايرانيبهنمايشگاه
آلمانبازشد

پاي�گاه خبري ات�اق اصناف|ريي��س اتحاديه 
قن��ادان تهران از حضور بي��ش از 3۰ قناد ايراني در 
بزرگ ترين نمايشگاه شيريني و شكالت و ماشين 
آالت در نمايشگاه ايبا )IBA( در شهر مونيخ آلمان 
خبر داد. علي بهرمند افزود: نمايشگاه ايبا آلمان يكي 
از بزرگ ترين نمايش��گاه هاي برگزار شده در حوزه 
شيريني و شكالت در جهان است كه به دليل حضور 
بازرگانان خارجي از سراسر دنيا در اين نمايشگاه و 
همچنين عرضه محصوالت جديد در اين نمايشگاه 
توسط صاحبان برندهاي بين المللي باعث شده اين 

نمايشگاه از اهميت بااليي برخوردار باشد.
رييس اتحاديه قنادان تهران اظهار كرد: نمايشگاه ايبا 
مونيخ از ۲3 تا ۲9 ش��هريور در آلمان برگزار خواهد 
شد. او تصريح كرد: بيش از 3۰ قناد در اين نمايشگاه 
حضور خواهن��د يافت تا از نزديك ب��ا تكنولوِژي و 
دانش روز توليد ش��يريني آشنا شوند. ابتدا قرار بود 
تعداد بيشتري از قنادان در نمايشگاه حضور يابند 
اما به دليل مش��كالت ارزي و هزينه باال نمي توانند 

شركت كنند. 

قيمتهركيسهآرد
به1200تومانرسيد

ايس�نا| رييس انجمن آرد الب��رز گفت: افزايش 
قيمت كيسه آرد تنها بخشي از وضعيت نابسامان 
فعاالن اين صنعت را نش��ان مي دهد. محمدرضا 
طاليي با اش��اره به مش��كالت واردات م��واد اوليه 
در صنف خود اش��اره كرد و گف��ت: قبل از عيد هر 
 كيسه آرد را 45۰ تومان مي خريديم اما حاال بايد

1۲۰۰ تومان براي هر كيسه پول بدهيم و پول را هم 
آني واريز كنيم. درست است كه حوزه آرد درآمدزا 
اس��ت اما به دليل نوس��ان اتفاق افتاده، واحدهاي 
توليدي آرد به شدت متضرر شده اند. طاليي توضيح 
داد: عرضه كنندگان كيسه آرد با اين استدالل كه 
قيمت ها روز به روز در حال تغيير اس��ت چكي كار 

نمي كنند و فقط بايد نقدي خريد كنيم.
ريي��س انجم��ن آرد البرز با بي��ان اينكه وضعيت 
اقتصادي كش��ور به گونه اي غيرش��فاف است كه 
فعاالن اقتصادي بيش از آنكه از تهديدهاي خارجي 
بترسند از شرايط داخلي نگرانند، ادامه داد: شرايط 
هر روز بدتر از قبل مي شود اما برخي نمي خواهند از 
موضع خود كوتاه بيايند و بعد از 4۰ سال همچنان 

در مسير آزمون و خطاي اقتصادي هستند.

سيده فاطمه مقيمي
 عضو هيات رييسه 
اتاق بازرگاني تهران

تحليل                                                                                                                                                                                                                                                                           
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دولت تركيه براي مقابله با سقوط پول ملي،  بسته ارزي ارايه كرد

شكاف غرب به نفع روسيه تمام مي شود

بسته آنكارا  براي  نجات  لير

پوتيندرتالشبرايتسهيلتحريمها

گروه جهان|
 بانك مركزي تركيه تدابيري در راستاي تامين ثبات 
اقتصادي و جلوگيري از س��قوط ارزش لير مقابل دالر 
اتخاذ كرده است. اين در حالي است كه سقوط ارزش 
پول ملي تركيه همچنان ادامه دارد. رويترز و خبرگزاري 
فرانسه نوشته اند، بانك مركزي تركيه متعهد شده تمام 
نقدينگي مورد نياز بانك هاي اين كشور را تامين كند. 
بانك مركزي تركي��ه اعالم كرده تدابير اتخاذش��ده ، 
نقدينگ��ي تقريبا ۱۰ميليارد ليره اي، ش��ش ميليارد 
دالري و همچني��ن طال به ارزش س��ه ميليون دالر را 
براي سيستم مالي اين كش��ور تامين خواهد كرد. در 
بيانيه بانك مركزي همچنين آم��ده كه در كنار دالر 
امريكا مي ت��وان از يورو نيز به عنوان ارز متقابل ذخاير 

لير استفاده كرد.
به گزارش دويچه وله، بانك مركزي تركيه افزون بر اين 
اعالم كرده در روزهاي آينده بازار و ارزش لير را به دقت 
دنبال خواهد ك��رد و گام هاي الزم را براي تامين ثابت 
مالي و اقتصادي كشور برخواهد داشت. تدابير و اعالم 
بانك مركزي تركيه تنها مدت كوتاهي توانست جلوي 
كاهش ارزش لير در برابر دالر در بازارهاي ارز را بگيرد. 
س��قوط ارزش لير در برابر دالر همچن��ان ادامه دارد. 
كلمنس فوتس رييس انستيتوي پژوهش هاي اقتصادي 
آلمان، به تركيه توصيه كرده براي مقابله با بحران كنوني 
از صندوق جهاني پول درخواس��ت كم��ك كند. او در 
تحليلي در نشريه اقتصادي هندلزبالت نگراني شديد 
خود را از روند كنوني ابراز كرده و نوشته: »تحريم هاي 
امريكا عليه تركيه قطره اي بود كه كاسه را لبريز كرده 
است.« اردوغان اما پيشنهاد دريافت كمك از صندوق 
جهاني پول را رد ك��رده و مي گويد: »خوب مي دانيم، 
آناني كه همكاري با صندوق جهاني پول را به ما توصيه 
مي كنند، در واقع به ما پيشنهاد مي كنند كه از استقالل 
سياس��ي كش��ورمان صرف نظر كنيم.« كمك هاي 
صندوق جهاني پول هم��واره با ش��روط در ارتباط با 
سياس��ت گذاري هاي اقتصادي كشور دريافت كننده 

كمك توأم است.
مجازات هاي گمركي امريكا عليه تركيه كه از دوشنبه 

آغاز شده اند، شركت هاي كوچك و متوسط را هم شامل 
مي شوند كه بيش از همه از نوس��انات ارزي و كاهش 
ارزش لير رنج مي برند. لير تركيه از آغاز سال ميالدي 
تاكنون بيش از ۴۰درصد از ارزش خود را در برابر دالر 
امريكا از دست داده اس��ت. اياالت متحده در راستاي 
تصميم هاي خود عليه تركيه تعرفه هاي گمركي براي 
فوالد وارداتي از تركيه را دو برابر كرده و از ۲۵درصد به 
۵۰ درصد افزايش داده اس��ت. ترامپ دستور افزايش 
تعرفه ه��ا را جمعه صادر كرده ب��ود. رييس جمهوري 
امريكا در عين حال با انتش��ار پيامي در شبكه توئيتر 
اعالم كرد تعرفه هاي گمركي براي آلومينيوم وارداتي 
از تركيه نيز دو برابر شده و به ۲۰ درصد خواهد رسيد. او 
تاريخ مشخصي براي آغاز تعرفه هاي جديد آلومينيوم 

ذكر نكرده است.

 اردوغان:خداحافظيميكنيم
مناس��بات آنكارا و واش��نگتن در ماه هاي اخير رو به 
تيرگي گذاش��ته و لحن مناقشه ميان دو طرف نيز در 
روزهاي گذشته تندتر شده است. رييس جمهور تركيه 
دوش��نبه در واكنش به سياست هاي خصمانه امريكا 
عليه كشورش گفته: »تركيه با كساني كه تروريست ها 
را به جاي شركاي استراتژيك شان ترجيح مي دهند، 
خداحافظي مي كند.« به گزارش حريت، رجب طيب 
اردوغان در ترابزون گفته: »آيا ما ش��ريك استراتژيك 
ش��ما نبوديم؟ اكنون چ��ه اتفاقي افتاده اس��ت؟ چرا 
اين همكاري را خراب مي كنيد؟ ما بر اس��اس قوانين 
بين المللي عمل خواهيم كرد. هيچ كس، هيچ دولتي 
و هيچ آژانس��ي نمي تواند تركي��ه و مردمش را تهديد 
كند. تركيه به س��مت بازارهاي جديد، ش��ركا و ابزار 
مالي جايگزين خواهد رفت. اگر شما بخواهيد از طريق 
دالر ما را تحت فشار قرار دهيد ما به راه هاي ديگر روي 
خواهيم آورد. ما به كسي كه جنگ عليه كل جهان از 
جمله كشور ما به راه انداخته است، پاسخ مي دهيم.« 

رييس جمه��وري تركيه با اعالم اينك��ه تعرفه جديد 
دولت ترامپ به معني راه اندازي جنگ اقتصادي عليه 
اين كش��ور است، گفت: »بازي ش��ما را ديديم و آن را 

به چالش خواهيم كش��اند. هدف از فشار اخير تركيه 
محاصره اين كش��ور در همه حوزه ها از اقتصاد گرفته 
تا سياست است. اما ما تسليم نخواهيم شد و به توليد و 
افزايش صادراتمان ادامه خواهيم داد.« موضوع محوري 
مناقشه تركيه و امريكا سرنوشت اندرو برانسون، كشيش 
روحاني است كه به اتهام داشتن ارتباطات با گروه هاي 
تروريس��تي محاكمه ش��ده و پس از حبس در زندان 
در بازداشت خانگي به سر مي برد. تركيه از واشنگتن 
خواسته كه فتح اهلل گولن روحاني تبعيدي در امريكا، 
را تحويل دهد. اردوغان گولن را باني كودتاي نافرجام 

جوالي ۲۰۱۶ در تركيه مي داند.

با باال گرفت��ن بح��ران ارزي تركيه، وزي��ر خارجه 
روسيه دوشنبه با هدف ديداري دو روزه با مقام هاي 
تركيه اي راهي اين كش��ور ش��ده است. اسپوتنيك 
نوش��ته، س��رگئي الوروف در اي��ن س��فر درب��اره 
تحريم هاي امريكا صحبت خواهد كرد. الوروف در 
شرايطي به تركيه بحران زده رفته كه اقتصاد روسيه 
نيز درگير تحريم هاي امريكاس��ت و بازاراهاي اين 
كش��ور تحت تاثير تحريم ها قرار گرفته بطوري كه 
مس��كو تهديد كرده يورو و روب��ل را جايگزين دالر 
خواهد كرد. آنتون سيلوانوف وزير اقتصاد روسيه، با 
اعالم اينكه دالر امريكا درحال تبديل شدن به يك 

ابزار غيرقابل اتكا در تجارت بين الملل اس��ت، گفته 
مسكو در پاس��خ به تحريم هاي امريكا، اوراق بهادار 
خود از امريكا را كاهش خواهد داد اما برنامه اي براي 
تعطيل كردن شركت هاي امريكايي در روسيه ندارد. 
ديمتري مدودف نخست وزير روسيه، نيز پيشتر به 
اياالت متحده هش��دار داده بود كه اگر تحريم هاي 
امريكا ب��ه هدف گرفت��ن بانك هاي دولتي ارش��د 
روسيه و مس��دود كردن نقل و انتقاالت دالري آنها 
گسترش يابند، اين اقدام از طرف روسيه يك اعالن 
جنگ اقتصادي ارزيابي شده كه باعث پاسخ متقابل 

و متناسب كرملين به اين سياست ها خواهد شد.

گروه جهان| 
 والديمير پوتين رييس جمهوري روس��يه، اين روزها 
در اس��تفاده از هر فرصت ناشي از اختالفات در جهان 
غرب موف��ق عمل كرده اما با وج��ود موفقيت هايش، 
هنوز نتوانس��ته امريكا يا اتحاديه اروپا را به تس��هيل 
تحريم ها عليه كشورش ترغيب كند يا دولت هاي غربي 
را براي چنين اقدامي تحت فشار بگذارد. با وجود همه 
پيروزي هاي استراتژيك پوتين از جمله تضعيف ناتو و 
اتحاديه اروپا از طريق تقويت دولت هاي پوپوليس��تي 
در اروپا و حمايت از دولت هاي خاورميانه، او همچنان 
در دستيابي به مهم ترين هدفي كه بر شرايط خودش 
و مردم روسيه تاثير مي گذارد، ناكام مانده است و موج 
تحريم هاي اقتصادي متوالي امريكا و غرب عليه روسيه 
كه از زمان الحاق كريمه به خاك اين كش��ور در سال 

۲۰۱۴ آغاز شدند، همچنان ادامه دارد.
به نوشته نيويورك تايمز، دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا بامداد جمعه را به نوشتن توييت هاي جنجالي 
درباره تركيه و دس��تور به تحريم هاي جديد عليه اين 
كش��ور گذراند. س��اعاتي پس از اين اقدامات ترامپ، 
پوتين يك تماس تلفني كاري با رجب طيب اردوغان 
همتاي ترك خود داشت كه نشانه اي از استفاده پوتين 
از هر فرصتي براي تفرقه اندازي در غرب بود. در رابطه 
با اين تماس تلفن��ي، پوتين بطور قطع مي تواند اعالم 

پيروزي كند. اردوغان كه كشورش يكي از اعضاي پيمان 
سازمان آتالنتيك شمالي )ناتو( است در فاصله زماني 
كوتاهي از اين تماس تلفني گفت ارتباط فزاينده نظامي 
و اقتصادي آنكارا و مسكو، تركيه را قوي تر ساخته است. 
بخش ديگر اظهارات او به ابراز خشم و انتقاد از »جنگ 

اقتصادي« واشنگتن عليه آنكارا اختصاص داشت.
با اين حال، پوتين در پيشبرد برنامه رهاسازي اقتصاد 
روسيه از تحريم هاي غرب شكس��ت خورده كه اين 
مساله براي پوتين چه در داخل روسيه و چه در صحنه 
جهاني، يك قدم به عقب بوده است. اتحاديه اروپا كه 
برخي از اعضاي آن در چند س��ال گذشته نشان داده 
بودند، آماده اند تا تس��هيل تحريم ها عليه روسيه را 
بررس��ي كنند، به ويژه پس از متهم شدن روسيه به 
توطئه براي قتل در خاك بريتانيا و با استفاده از عامل 
اعصاب ممنوعه در جهت اعمال تحريم هاي بيش��تر 
گام برداش��تند. تحريم هاي امريكا هم كه پوتين به 
لغو آنها اميد داشت، هفته گذش��ته تشديد شدند و 
به كاهش ارزش روبل به كمترين سطح در سال هاي 
اخير انجاميدند. وزارت امور خارجه امريكا حتي هفته 
گذشته به اعمال يك دور ديگر از تحريم ها تهديد كرد. 
سناي امريكا هم پيش از وزارت خارجه از برنامه اش 

براي تحريم روسيه خبر داده بود. 
رييس جمهوري روس��يه و برخي از مقامات كرملين 

تصور مي كردند نشس��ت ماه گذشته در هلسينكي 
امكان استفاده از كارت »رهايي از تحريم ها« را براي 
مسكو فراهم مي آورد. اگرچه نشست دوجانبه ترامپ و 
پوتين با هيچ توافق رسمي اي همراه نبود، اما انتظارات 
روس ها را از اق��دام رييس جمهوري امريكا در جهت 
عمل ب��ه وعده هاي انتخاباتي مرتبط با تقويت روابط 
واشنگتن-مسكو، باال برد. ماريا اسنگووايا تحليل گر 
روسي در اياالت متحده گفت: »بسياري اميد داشتند 
كه نشست هلسينكي س��رآغاز جديدي براي روابط 
اياالت متحده-روس��يه باشد و اگر به لغو تحريم هاي 
موجود كمكي نمي كند، دست كم مانع از اعمال دور 

جديد تحريم ها شود.«
با اين حال، آنچ��ه تااندازه زيادي كرملين را نااميد 
كرده، رويكرد دوگانه دولت ترامپ در قبال روسيه 
اس��ت. در يك س��وي ماجرا، ترامپ ق��رار دارد كه 
مكررا ارتقاء روابط با مسكو را وعده مي دهد و در سر 
ديگر، مقامات ارشد دولت و هر دو حزب دموكرات 
و جمهوري خواه در كنگره هس��تند ك��ه از اعمال 
تحريم ها و ديگر تدابير تنبيهي س��خن مي گويند. 
اين سياست زيگزاگي در مس��كو با خشم مقامات 
و در عي��ن حال س��ردرگمي آنها در پاس��خگويي 
هم��راه بوده اس��ت. آن��دري وي. كورتن��ف مدير 
گروه تحقيقاتي ش��وراي امور بين المللي روس��يه 

كه ب��ه كرملين مش��اوره مي دهد، گف��ت: »مردم 
آشفته خاطر ش��ده اند چرا كه نشانه هاي متفاوتي 

درباره شرايط روابط مشاهده مي كنند.«
تحليل گران مي گويند واكنش استاندارد كرملين به 
فشارهاي اقتصادي خارجي از زمان الحاق كريمه به 
روسيه تاكنون، صف آرايي پشت پرچم اين كشور و 
به تصوير كشيدن كشور به صورت قلعه اي مستحكم 
بوده اس��ت. اما اكن��ون كه چهار س��ال از اين اتفاق 
مي گ��ذرد، رويكرد كرملين براي بس��ياري از مردم 
عادي خسته كننده شده اس��ت. كاهش محبوبيت 
پوتين هم بعضا به ناتواني او در تقويت خطوط دفاعي 
با غرب مربوط مي شود. لو دي. گودكاو رييس مركز 
مستقل نظرس��نجي لوادا گفت: »مردم مي گويند 
لطفا چهره روسيه را به عنوان يك قدرت بزرگ حفظ 

كنيد، ام��ا نه به بهاي درآمد ما. وقتي كه احس��اس 
كردند هزينه سياس��ت خارجي پوتين دارد بيش از 
اندازه گران مي شود، نگرش آنها شروع به تغيير كرد 
و احساس ناخشنودي افزايش يافت.« پس از نشست 
هلسينكي ۴۲ درصد از روسي ها در يك نظرسنجي 
اعالم كردند كه ب��ه اياالت متح��ده و اروپا ديدگاه 
خوبي دارند كه اين باالترين سطح گرايش به غرب از 
زمان الحاق كريمه به روسيه تاكنون است. در همين 
ح��ال، ميزان محبوبي��ت پوتين اگرچ��ه باتوجه به 
استانداردهاي غربي هنوز باالست، اما در ماه جوالي 
۱۵ درصد افت داش��ته و از 79 درصد به ۶۴ درصد 
كاهش يافته اس��ت. باتوجه به اينكه نظرسنجي از 
 جمعيت نمون��ه ۱۶۰۰ نفري گرفته ش��ده، حدود

3 درصد احتمال خطا وجود دارد.

استراتژيدوگانه
طالباندرافغانستان

گ�روه جهان| طالب��ان در افغانس��تان از يك 
اس��تراتژي دوگانه »جنگ و مذاك��ره« پيروي 
مي كند. از طرفي صدها ت��ن از جنگجويان اين 
گروه به مركز والي��ت غزني در ۱۵۰ كيلومتري 
كابل در ش��رق اين كش��ور حمله كردند. در اين 
حمالت ده ها ت��ن از نيروهاي پليس، س��رباز و 
افراد غيرنظامي كشته و زخمي شدند. سازمان 
ملل اعالم كرده در پي اين حمالت بيش از ۱۶۰ 
هزار نفر غيرنظامي آواره ش��ده اند. از طرف ديگر 
گروه طالبان همز مان با حمالت خود استراتژي 
مذاك��ره را هم دنبال مي كنند و با ديپلمات هاي 
امريكايي درباره صلح در افغانس��تان مذاكره را 
ادامه مي دهند. ش��يرمحمد عباس استانكزي 
رييس دفتر سياسي طالبان در راس يك هيات با 
مقامات وزارت خارجه ازبكستان هم ديدار كرده 
است، ديداري كه كابل در آن نقشي نداشته است.
به گ��زارش دويچه ول��ه، نماين��دگان طالبان با 
عبدالعزي��ز كامل اف وزير خارجه ازبكس��تان، و 
عصمتاهلل ايرگاش��يف نماينده ويژه اين كشور، 
در امور افغانستان ديدار كرده اند. در ماه مارس، 
ش��وكت ميرضيايف رييس جمهور ازبكستان، 
گفته بود كشورش قصد دارد به مذاكرات صلح در 
افغانستان كمك كند. اشرف غني رييس جمهوري 
افغانستان، اخيرا تلويحا اعالم كرده كه از مذاكرات 

بدون حضور كابل چندان راضي نيست. 
گفته ش��ده، در مذاكرات طالبان با ازبكس��تان 
درباره خروج نيروهاي خارجي از افغانس��تان و 
تامين امنيت خط ريلي، خطوط برق ازبكستان- 
افغانستان و همچنين صلح در افغانستان گفت وگو 
كرده است. طالبان اعالم كرده يك دفتر سياسي 
در تاشكند پايتخت ازبكستان گشوده تا روابطش 
را با اين كشور بهتر كند و نشان دهد كه قصد ندارد 
از گروه هاي شورشي داخلي ازبكستان حمايت 
كند. طالبان همزمان با مذاكرات جنگ خونيني 
عليه نيروهاي دولتي در غزني را آغاز كرده است. 
غزني در ۱۵۰ كيلومتري كابل قرار دارد و اهميت 
استراتژيك دارد چون در شاهراه شمال-جنوب 
واقع شده و شهرهاي مهم افغانستان چون قندهار 

و كابل را به هم ارتباط مي دهد.
در تازه تري��ن گزارش ها تعداد كشته ش��دگان 
جنگ غزني ۸۰ نفر اعالم شده است. درگيري ها 
در شرايطي ادامه دارد كه از دست دادن اين شهر 
براي كابل شكست بزرگي خواهد بود و اين مساله 
مي تواند اميد براي يك آتش بس در افغانستان را 
تضعيف كند. دولت افغانس��تان با طالبان بر سر 

آتش بس در ايام عيد قربان مذاكره مي كند. 

»تونسي«سركردهجديدداعش
ابوبكر بغدادي سركرده گروه تروريستي داعش 
دچار مرگ باليني ش��ده و اين گ��روه ابوعثمان 
تونسي را به عنوان جانشين وي تعيين كرده است. 
يك منبع امنيتي عراق به سومريه نيوز گفته ژوئن 
گذشته محل نشست رهبر داعش در خاك سوريه 
بمباران شد كه به هالكت و زخمي شدن چندين 
منجر ش��د از جمله  ابوبكر بغدادي كه كما رفت. 
گفته شده، انتخاب تونسي اختالفات شديدي را 
در ميان فرماندهان داعش به دنبال داشته است. 

آكشنررهبرحزبنيك
تركيهماند

مرال آكش��نر نامزد شكس��ت خورده انتخابات 
رياست جمهوري تركيه، در دومين كنگره حزب 
نيك بار ديگر به رييس اين حزب انتخاب شد. به 
گ��زارش ايرنا، وي پس از شكس��ت در انتخابات 
گفته بود از رهبري ح��زب كناره گيري مي كند 
ولي شوراي مركزي حزب با اكثريت آرا وي را در 
مقام خود ابقا كرد. حزب نيك پس از شكست در 
انتخابات و كسب نكردن حد نصاب ۱۰ درصدي 
در پارلمان دچار اختالفات دروني و اس��تعفاي 
تعدادي از كادر رهبري ش��ده ب��ود كه اكنون با 
انتخاب مجدد خانم اكش��نر اين كش��مكش ها 

تاحدي فروكش كرده است.

انفجارانتحاريدركابل
مقام هاي افغانس��تان از وقوع يك بمب گذاري 
انتح��اري در پايتخت اين كش��ور خبر دادند. به 
گزارش رويت��رز، يك فرد مهاج��م در حركتي 
انتحاري بمبي را كه به خود بسته بود، در نزديكي 
دفتر كميسيون انتخابات افغانستان منفجر كرد 
كه در اثر آن دس��ت كم يك نيروي پليس جان 
باخت و يك نيروي ديگر زخمي شد. اين انفجار 
زماني رخ داد كه گروهي از معترضان در اطراف 
دفتر كميس��يون انتخابات افغانس��تان تجمع 

كرده بودند.

نوازشريفبارديگر
دادگاهيشد

نخست  وزير سابق پاكستان تحت تدابير امنيتي 
دوشنبه بار ديگر دادگاهي شد. به گزارش نيشن، 
نواز ش��ريف در پي محكوميت در پرونده خريد 
ملكي در بريتانيا كه شب هاتي از فساد در آن وجود 
داشت، زنداني شده و دختر و دامادش هم محكوم 
شدند. طبق راي دادگاه، نواز۱۰ سال و دخترش 
7 س��ال حبس گرفتند. دو پرونده باقيمانده هم 
به شركت فوالد عزيزيه و رمايه گذاري فلگشيپ 
مرتبط است. پس از افضاي فس��اد نواز شريف، 
ديوان عالي از وي به عنوان نخس��ت وزير سلب 
صالحيت كرد و به بركن��اري او راي داد. پس از 

صدور حكم، شريف استعفا كرد.

 رويارويي مخالفان و موافقان نژادپرستي 
در واشنگتن

گروه جهان| 
در نخستين سالگرد خشونت هاي ش��ارلوتزويل در ايالت ويرجينيا گروهي كوچك 
از راس��تگرايان افراطي امريكا جلوي كاخ س��فيد گردهمايي كردند. هزاران مخالف 
نژادپرستي در امريكا با شعار »نازي ها برگرديد خانه« دست به تظاهراتي متقابل زدند.

به گ��زارش يورونيوز، پليس واش��نگتن اعالم كرده در جري��ان راهپيمايي مخالفان 
خشمگين كه در اعتراض به تظاهرات گروه »اتحاد راست« صورت گرفت، دست كم 
يك نفر بازداشت شد. گروه راست افراطي »اتحاد راست« به رهبري جيسون كسلر، 
فعال و مدافع حقوق سفيدپوستان، تالش داشت در س��الگرد وقايع شارلوتزويل در 
ويرجينيا در همين ش��هر راهپيمايي برگزار كند، اما فقط توانس��ت براي راهپيمايي 
در واش��نگتن مجوز بگيرد. بنابر اعالم آسوش��يتدپرس، حدود ۴۰۰ نفر از گروه هاي 
مختلف مردم در مقابل راهپيمايي گروه اتحاد راست كه بيش از 3۰ نفر نبودند، راهي 
خيابان شدند. پليس واشنگتن با حضور پر شمار تالش كرد در ميدان مقابل كاخ سفيد 
تظاهرات كنندگان را از يكديگر دور نگه دارد و مانع درگيري ميان آنها شود. شماري 
از مخالفان از گروه »آنتيفا« بودند كه يك گروه ضد فاشيس��م محسوب مي شود. اين 
مخالفان با پوشش و ماسك يا كاله سياهرنگ در محل حضور پيدا كردند و در نهايت با 
پليس درگير شدند. راهپيمايان كم شمار حامي حقوق سفيدپوستان سرانجام تحت 
حفاظت پليس با دو خ��ودروي ون محل راهپيمايي را ترك كردند، اما مخالفان آنان 
از جمله مدافعان حقوق سياهان تا س��اعاتي بعد همچنان در محل راهپيمايي باقي 

ماندند و شعارهاي ضدنژادپرستانه سر دادند. 
ش��نبه نيز در تظاهراتي كه در سالگرد وقايع شارلوتزويل در اين شهر برگزار شد، چهار 
نفر بازداشت شدند. سال پيش سفيدپوستان ملي گراي شارلوتزويل با شركت در يك 
راهپيمايي به برداشته شدن مجسمه »ژنرال رابرت لي« اعتراض كردند. رابرت لي در 
جنگ هاي استقالل امريكا طرفدار ادامه برده داري بود. اين تظاهرات با حضور شماري 
از مخالفان به خشونت كشيده شد و س��رانجام يك نفر در اين درگيري ها جان باخت؛ 
اين اتفاق اعتراض ها و واكنش هاي بس��ياري را در بين مردم، رسانه ها و مقامات اياالت 

متحده برانگيخت.

 واكنش پكن به ابراز نگراني
 از وضعيت مسلمانان چين 

گروه جهان|
 پس از آنكه هيئتي از س��ازمان ملل در مورد وضعيت ايغورها در مناطق غربي چين 
عميقا ابراز نگراني كرد، نشريه دولتي در پكن مدعي شد جلوي يك فاجعه عظيم گرفته 
شده اس��ت. به گزارش خبرگزاري آلمان، كميته مقابله با تبعيض نژادي ملل متحد 
با ابراز نگراني عميق از گزارش هاي مختلف گفته بود دولت چين منطقه خودگردان 
سين كيانگ ايغور را به چيزي ش��بيه يك اردوگاه بسيار بزرگ و مخفي تبديل كرده 
چون آن طور كه مي گويد با افراطي گري مذهبي مقابله مي كند. از آوريل سال ۲۰۱7 
به اين س��و، ايغورهايي كه متهم به داش��تن ديدگاه هاي مذهبي افراطي ش��ده اند، 
در مكان هاي موس��وم به »اردوگاه هاي بازآموزي« در بازداش��ت به سر مي برند. اين 
اردوگاه ها در سراسر منطقه خودگردان سين كيانگ واقع هستند. همزمان بسياري 
از ش��هروندان ايغور و مس��لمان چين نيز از تبعيض و فشارهاي فرهنگي و مذهبي از 
س��وي دولت انتقاد كرده اند. دولت چين مي گويد منطقه سين كيانگ با تهديدهاي 
امنيتي، به دليل حضور گروه هاي ش��به نظامي اسالم گرا و جدايي طلب روبرو است و 
اين گروه ها دس��ت به توطئه زده، به تنش ها مي��ان ايغورها و »هان ها« )از گروه هاي 
اصلي بومي در چين( دامن مي زنند. در جريان درگيري ها و تنش ها در اين منطقه طي 
سال هاي گذشته، صدها نفر جان خود را از دست داده اند. پيش تر روزنامه گلوبال تايمز، 
از نش��ريات دولتي چين، وجود اين اردوگاه ها را رد كرده و گفته بود آنها موسس��ات 
آموزشي و تمريني هستند و انتقادهاي رسانه هاي غربي از وضعيت حقوق بشر در چين 
بي پايه و اساس است. حال گلوبال تايمز به گزارش كميته سازمان ملل واكنش نشان 
داده و نوشته: »شكي نيست كه بخشي از آرامش فعلي در منطقه سين كيانگ ناشي 
از مقررات شديد است. نيروهاي پليس و نيروهاي امنيتي همه جا ديده مي شوند.« 

گي مك داگل، معاون كميته مقابله با تبعيض نژادي ملل، گفته بود حدود ۱.۱ ميليون 
نفر در اردوگاه هاي بازآموزي س��ين كيانگ نگه داري شده يا هنوز نگه داري مي شوند. 
اين رقم چيزي در حدود ۱۰ درصد كل جمعيت ايغور هاي بالغ در اين منطقه اس��ت. 
به گفته مك داگل ۲.۲ ميليون نفر ديگر نيز مجبور به حضور در اردوگاه هاي باز آموزي 

نامحصور شده اند. 

 سومين نشست رهبران دو كره
 سپتامبر برگزار مي شود

گروه جهان| 
مقام هاي ارشد دو كره در ديدار ديروز )دوشنبه( خود، تاريخي را براي نشست و 
گفت وگو ميان رهبران دو كشور تعيين كردند. قرار است سومين نشست رهبران 

دو كره ماه سپتامبر برگزار شود.
به گزارش آسوشيتدپرس، ديدار كيم جونگ اون رهبر كره شمالي و مون جائه اين 
رييس جمهوري كره جنوبي سومين نشس��ت دو طرف و بخشي از اقدامات براي 
احياي روابط دو كره تلقي مي شود. سئول و پيونگ يانگ كه يك مرتبه در آوريل 
و بار ديگر در ماه مه ديدار داش��تند، پيش تر توافق كرده بودند تا يك مرتبه ديگر 

هم در پاييز جلسه اي برگزار كنند. 
گزارش هاي رسيده از نشست ديروز مقامات ارشد دو كشور حاكي از آن است كه 

ديدار سپتامبر در پيونگ يانگ برگزار مي شود.
ديدار ديروز مقامات ارش��د دو كرده در س��اختمان تحت نظارت كره شمالي در 
روس��تاي مرزي پانمونجوم و در حالي برگزار شد كه نگراني هايي درباره اقدامات 
كره ش��مالي در جهت متوقف كردن برنامه  هس��ته اي وجود دارد. رياست هيات 
كره جنوبي در اين نشست به رياست چو ميونگ گيون از مقام هاي وزارت اتحاد دو 
كره در سئول بر عهده داشت و نام گوآن پيو از معاونان رييس جمهوري كره جنوبي 
و مسوول رسيدگي به مس��اله اتمي كره شمالي در سئول، او را همراهي مي كرد. 
رياست هيات كره شمالي را نيز ري سون گوون رييس آژانس مسوول امور دو كره 

در پيونگ يانگ بر عهده داشت.
در آغاز اين نشست رييس هيات كره شمالي با لحني مثبت شروع به سخنراني و 
روابط كنوني دو كره را به »دوستاني بسيار نزديك« تشبيه كرد كه كسي نمي تواند 
بين آنها قرار بگيرد. او به هيات كره جنوبي گفت: »ما با تمايل به نتيجه بخش بودن 
اي��ن گفت وگوها گردهم آمده ايم. تداوم مذاكرات در نشس��ت رهبران دو كره به 
روابط دوجانبه كمك مي كند.«  اين در حالي است كه يك رسانه كره شمالي روز 
يكشنبه س��ئول را به پيروي كوركورانه از واشنگتن و ناديده گرفتن خواسته هاي 

پيونگ يانگ، متهم كرده بود.
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زبانبدنسخنمیگوید

باوجودتفاوتهایفرهنگیگسترده،بازبانبدنمیتوانیممنظوریکدیگررابفهمیم

چرا به جاي گفتار از  زبان اشاره استفاده مي كنيم

مولف : کنزی کوپررایدر| مترجم : علی برزگر
 ایان| در بهار ۱۵۲۸، کاشف اسپانیایی آلوار نونز کابزا دی 
واکا از کش��تی پیاده می شود و پا به سرزمینی می گذارد 
که امروز س��احل فلوریدا است. در طول هشت سال بعد، 
در همان حی��ن که او و گروهی کوچک ه��زاران مایل را 
زیر پا می گذارن��د، آن ها خود را در جهانی جدید و بیگانه 
می یابند به نحوی که »یکی پ��س از دیگری با زبان های 
عجیب« برخورد می کنند. در برخوردهای فراوان آن ها با 
مردم بومی، زبان خودشان یعنی اسپانیایی، کاربرد اندکی 
برای آن ها دارد. اما دست هایشان به خوبی به آن ها خدمت 
می کند. دی واکا بعدها چنین می گوید: »ش��ما، از روی 
پرسش ها و پاسخ ها که به زبان اشاره رد و بدل می شد، فکر 
می کردید که آن ها به زبان ما صحبت می کنند و ما به زبان 

آن ها صحبت می کنیم«. 
 گ��ردآوری نظام مند داده ها درب��اره ارتباط بدنی به طور 
جدی در میانه قرن نوزدهم آغاز می ش��ود. چارلز داروین 
  ) برای تألیف ابراز احساسات در انسان و حیوانات )۱۸7۲
از گزارش��گرانی دورافتاده در مالزی، استرالیا، آمریکای 
جنوبی و جاهای دیگر درخواست می کند تا گزارش هایی 
دقیق درباره چگونگی اس��تفاده مردم بومی از چهره، سر 
و دست هایش��ان در برقراری ارتباط برای او بفرس��تند. 
اگرچه این روشی پیشگامانه بود، اما مشاهدات نامه نگارانه 
درباره اینکه آیا مردم در مس��تعمرات مختلف سرشان را 
تکان می دهند یا ش��انه باال می اندازند، از استانداردهای 
علمی مدرن بس��یار فاصل��ه دارد. آن ها مع��ادل چیزی 
 هس��تند که گاهی »داده های فردی« نامیده می شود.

اما، در پنجاه سال گذشته، تغییرات زیادی در این زمینه 
رخ داده اس��ت. محدودیت های فنی از میان رفته است. 
فناوری های ضبط ویدیویی اکن��ون ارزان، قابل حمل و 
کار با آن ها آسان اس��ت؛ فایل های ویدیویی را به راحتی 
می ت��وان ذخیره کرد، مبادله ک��رد و به صورت آنالین بر 
روی پایگاه های داده حجیم فرس��تاد. انسان شناس��ان، 
زبان شناسان و دیگر پژوهش��گران به هر گوشه از جهان 
س��ر کش��یده اند و ارتباطات در صدها فرهنگ جهان را 
ثبت کرده اند. این کوش��ش ها گنجینه ای از مشاهدات 
فراهم آورده اس��ت که می توان آن ها را جستجو، بررسی 
و مقایس��ه کرد و برای فهم آن ها کوش��ش کرد. ش��اید 
م��ا برای نخس��تین ب��ار در تاری��خ عم��اًل در جایگاهی 
هس��تیم که این ایده قدیمی را ارزیاب��ی کنیم که زبان 
 اشاره جهان ش��مول اس��ت. آیا این ایده تأیید می شود؟

قبل از پرداختن به پاس��خ این پرس��ش، ذکر چند نکته 
مقدماتی ضروری اس��ت. نخس��تین نکته این است که، 
تا آنجا که ما می دانیم، عمل اش��اره قطعًا جهان شمول 
اس��ت. در هر گروهی که تاکنون مطالعه ش��ده اس��ت، 
در هن��گام صحبت افراد، دس��تان حداقل گ��ه گاه تکان 
می خورد و ب��ه حرکت در می آی��د. ما قطعًا ب��دون این 
همراه��ان توانایی برقراری ارتباط داریم، اما دس��تان ما 
به حرکت گرایش دارد. دومین نکته مقدماتی آن اس��ت 
که به وضوح تمام اش��اره ها جهان شمول نیستند. اغلب 
یا ش��اید همه جوامع بشری دارای مجموعه ای از اشارات 
دست با معنایی ثابت هستند، که اغلب »نمادها« نامیده 
می شوند. نمونه های نمادها در جهان انگلیسی زبان شامل 
اشاره هیس   )انگشت اشاره به طور عمودی روی دهان 
نگه داشته می شود(،  عالمت صلح  )حرف وی انگلیسی 
که با انگش��ت اشاره و انگش��تان میانی ساخته می شود( 
و انگشت شست رو به باال است. به طرز وحشتناکی، چنین 
اشاره هایی می تواند به سوءتفاهم یا بدتر از آن منجر شود. 
نمادی دیگر، یعنی اشاره تأیید، که با تشکیل یک حلقه با 
انگشت شست و انگشت اشاره ساخته می شود، در آمریکا 
 کاماًل مقبول است اما در جاهایی دیگر خشم انگیز است.

شاید بسیاری هنگامی که نخستین بار به زبان اشاره فکر 
می کنن��د به نمادها فکر می کنند، اما در آمریکا و ش��اید 
اغلب دیگر جاها از نمادها خیلی به ندرت استفاده می شود. 
)س��عی کنید آخرین باری را به یاد بیاورید که به کس��ی 
اشاره هیس یا انگشت شس��ت رو به باالنشان داده اید( 
آنچه مردم خیلی بیشتر اس��تفاده می کنند اشاره هایی 
اس��ت برای »آری« و »نه«؛ اش��اره به اف��راد، مکان ها و 
چیزها؛ اشاره هایی که اشیاء و اعمال را ترسیم می کند و 
ایده های انتزاعی را از طریق استعاره های تصویری بازنمایی 
می کند. این ها ابزارهای اصلی بیان اش��اره ای هس��تند. 
و آن چنان که پیداس��ت، می توان با شواهد نشان داد که 
 این ابزارها به طور کلی در سراس��ر جهان مشابه هستند.

تا آنج��ا که ما می دانیم، تمام جوامع بش��ری روش هایی 
اش��اره ای برای بیان »آری« و »نه« دارن��د اما این الگو از 
لحاظ زیست شناختی ثابت هم نیست. حداقل دو نظام 
اش��اره ای دیگر کشف ش��ده اس��ت. یکی که در یونان، 
بخش هایی از ایتالیا، و جاهای دیگر در مدیترانه مشاهده 
می شود، شامل حرکت تند سر رو به عقب برای بیان »نه« 
به جای تکان دادن س��ر است. یک الگوی شگفت انگیزتر 
دیگر در بلغارس��تان کشف شده اس��ت: تکان سر به باال 
و پایین ب��رای بیان »نه« و تکان س��ر ب��ه طرفین برای 
بی��ان »آری«. این گاهی صرف��ًا به مثابه عکس الگوی ما 
توصیف می شود، هرچند ش��اید جنبه هایی ظریف هم 
در رابطه با چگونگ��ی انجام این حرکات وجود داش��ته 
 باشد که آن ها را از اشاره های آشنای ما متمایز می سازد.

چگونه ممکن اس��ت که این اشاره ها در جاهای بسیاری 
یکسان هستند و با وجود این در جاهای دیگری برعکس 
هستند؟ به نظر می رسد پاس��خ در نخستین ریشه های 
این نشانه ها در کودکی نهفته است. همان طور که داروین 
اظهار می دارد، تکان س��ر رایج برای بیان »نه« می تواند 
از عمل چرخش س��ر به یک طرف ب��رای اجتناب از غذا 
نشأت گرفته باشد. این اجتناب ورزیدن سپس می تواند 
شکل خاصی به خود بگیرد، و به تکان سر تکراری و رایج 
امروزی بدل شود. سپس ممکن است حرکت سر به باال 
و پایین در تقابل با حرکت سر به طرفین توسعه پیدا کند، 

یعنی حرکات متضاد برای بی��ان معانی متضاد. تبیینی 
مش��ابه برای دو نظام اشاره ای دیگر صادق است. حرکت 
تند س��ر رو به عقب در واقع ش��یوه بدنی دیگری برای رد 
منبع غذایی است. س��پس این عمل رو به عقب می تواند 
سبک های مختلفی به خود بگیرد: الگوی یونانی حرکت 
س��ر رو به عقب را تش��دید می کند؛ الگوی بلغارس��تانی 
تکرار را به آن می افزاید. سپس، در انتخاب نشانه متضاد، 
یونانی ها به حرکت سر رو به جلو گرایش دارند، در حالی 
 که بلغارستانی ها تکان سر به طرفین را ترجیح می دهند.

بسیاری از فرهنگ ها همچنین نشانه های بدنی پشتیبانی 
برای بیان »آری« و »نه« دارند. برای مثال، انگلیسی زبان ها 
گاهی از تکان انگشت اشاره به طرفین )شاید تقلید دستی 
حرکت سر باشد(، یا حرکت هر دو دست به طرفین بدن 

برای بیان »نه« استفاده می کنند. 
هنگامی که این مشاهدات را به طور کلی مورد ارزیابی 
قرار می دهی��م، قاعده مندی چش��مگیری مالحظه 
می کنیم: نه تنها تمام فرهنگ ها نشانه هایی اشاره ای 
برای »آری« و »نه« دارند، تمام فرهنگ ها نسخه های 
اصلی این نش��انه ها را با حرکات س��ر ایجاد می کنند. 
)چند گزارش از قرن نوزدهم درباره فرهنگ هایی وجود 
دارد که از اشاره های دستی برای تأیید و نفی استفاده 
می کنند، اما ش��اید این نویسندگان دارند نسخه های 
ثانویه این نش��انه ها را توصیف می کنند(. با این حال، 
با تمرکز روی جزئیات، نوآوری های خاص فرهنگ ها 
را نیز مش��اهده می کنیم. این بن مایه ای تکرارشونده 
 در میان بس��یاری از پدیده های زبان اش��اره اس��ت.

یک ابزار اشاره ای دیگر اشاره کردن است. تمام آدمیان 
اش��اره می کنند، یعنی از بدنشان استفاده می کنند تا 
توج��ه دیگری را به منطق��ه ای از فضا معطوف کنند. 
گزارش ه��ا از نخس��تین برخوردها کاماًل سرش��ار از 
اشاره کردن هستند، اش��اره کردن به دهان به معنای 
غذا یا آب، به روس��تاهای مجاور، به خورش��ید برای 
نشان دادن زمان. )دوگراندو در رساله اش از اشاره کردن 
به مثابه نوعی از زبان اش��اره دفاع می کند که »اثر آن 
قطعی است«(. عالوه بر این، به نظر می رسد که مردم 
در تمام فرهنگ ها برای اش��اره کردن از انگشت اشاره 
استفاده می کنند. این نوع اشاره کردن معمواًل خیلی 
زود در کودکان ظهور می کند، قبل از آنکه نخس��تین 
واژه را بر زبان بیاورند. طبق ی��ک مطالعه، کودکان از 
ش��ش فرهنگ مختلف، ش��امل فرهنگ های غربی، 

جوامع صنعت��ی و بومی خرد، همگی اش��اره کردن با 
 انگش��ت اش��اره را به دیگر روش ها ترجیح می دهند.

ام��ا هنگامی ک��ه در جزئی��ات دقیق می ش��ویم، در 
می یابیم که اشاره کردن به هیچ وجه رفتاری یکدست 
و یکپارچه نیست. در برخی جاها، اشاره با دست چپ 
حرام اس��ت؛ در جاهای دیگری اشاره به رنگین کمان 
ممنوع اس��ت. در بین مردم آرانده از بومیان استرالیا، 
اش��اره با انگش��ت اش��اره را مش��اهده می کنید، اما 
همچنین اشاره کردن با دیگر اشکال دست هم وجود 
دارد که ب��رای اهداف متمایزی ب��ه کار می رود. برای 
مثال، از "نماد ش��اخ" برای اش��اره کردن به مسیر کلی 
 مسافرت استفاده می ش��ود، اما نه برای اشاره به مردم.

دیگر شیوه های تصدیق شده اشاره کردن ممکن است 
از نگاه غربی ها عجیب به نظر برس��د، اما در چشم انداز 
جهانی به هیچ وجه غیرعادی نیستند. به طور خاص، 
فرهنگ های بومی در سراسر جهان آدابی برای اشاره 
با چهره دارند. یک روش عبارت اس��ت از بیرون زدگی 
لب ها هنگامی که فرد به س��وی هدف مورد نظر نگاه 
می کند. روش دیگر، به هم فشردن بینی است. این ها 
صرفًا مواردی نایاب و جالب نیستند. برای مثال، من و 
همکارانم به تازگی نش��ان دادیم که مردم یوپنو دقیقًا 
همان ق��در محتمل اس��ت که با بینِی به هم فش��رده 
 اش��اره کنند که احتمال دارد با دس��ت اش��اره کنند.

شیوه دیگر اشاره کردن که غربی ها را متعجب می کند، 
اشاره کردن به آسمان اس��ت. از این روش برای ارجاع 
به زمان های خاصی از روز اس��تفاده می ش��ود. ش��ما 
به س��ادگی ب��ه نقط��ه ای روی قوس ش��رقی- غربی 
خورشید اش��اره می کنید تا زمان خاصی را به دیگری 
بفهمانید )نقطه باالی سرتان ظهر را نشان می دهد(، 
یا دس��تتان را در امتداد بخش��ی از آن قوس حرکت 
می دهید تا ب��ازه زمانی طوالنی تری را نش��ان دهید. 
»اشاره کردن س��ماوی«، آن چنان که این کار نامیده 
می شود، به طور دقیق در آمازون و بالی مورد بررسی قرار 
گرفته است، و به نظر می رسد زمانی کاماًل رواج داشته 
است، شاید به ویژه در مناطق استوایی چنین بوده است 
 چرا که قوس خورشید در طول س��ال پایدارتر است.

بنابراین، هنگامی که به اشاره کردن در بین فرهنگ ها 
نگاه می کنیم، پدیده ای را می یابیم که در عین تنوع و 
گوناگونی، از حد و مرز هم برخوردار اس��ت. الگوهایی 
کلی را می بینیم، و در مقیاس��ی کوچک تر، جزئیاتی 
عجیب مش��اهده می کنیم. همه اش��اره می کنند، و 
ت��ا آنجا که م��ا می دانیم هیچ کج��ا م��ردم از آرنج یا 

»شست پا« برای اش��اره کردن استفاده نمی کنند؛ اما 
فرهنگ ه��ا همچنین راه هایی یافته اند ت��ا از این ابزار 
 ارتباطی بنیادی به ش��کل های خاص استفاده کنند.

فراتر از تکان دادن سر و اشاره کردن، طبقه مهم دیگری 
از اش��اره ها وجود دارد که به تصویر می کشند. یعنی، 
مردم از دستشان اس��تفاده می کنند تا ادای کارهایی 
نظیر کشیدن یا نیش��گون گرفتن را درآورند، تا شکل 
و اندازه حیوانات، گیاهان یا اش��یاء را نش��ان دهند، و 
ش��کل ها یا حرکات در فضا را نمایش دهند. هنگامی 
که مردمان بومی بریتانیای نو، جزیره ای در دوردست 
ساحل گینه نو، می خواس��تند تا به دیگران بفهمانند 
که خوک و ب��ز در اندازه های مختل��ف دارند، صدای 
حیوانات را در می آوردند و س��پس دست هایش��ان را 
 در ارتفاعات مختل��ف باالی زمین نش��ان می دادند.

به نظر می رس��د که به تصویر کش��یدن به عنوان یک 
روش اش��اره در همه جا استفاده می شود. اما، در اینجا 
نیز، یافتن تنوع در جزئیات چگونگی کاربرد این روش 
دشوار نیست. اشاره ها برای نشان دادن اندازه را در نظر 
بگیرید. در برخی جاها، چگونگی نش��ان دادن بلندی 
چیزی به موضوع صحبت شما بستگی دارد. در بسیاری 
از بخش های آمریکای میانه، هنگامی که بلندی یک 
حیوان را نشان می دهید کف دستتان رو به پهلو است، 
هنگامی که بلندی یک ش��یء را نشان می دهید کف 
دستتان رو به پایین است، و هنگامی که به بلندی گیاه 
ذرت اشاره می کنید کف دست تان رو به باال است. ناظر 
بیرونی معنای اصلی این اش��اره ها را در خواهد یافت، 
 اما برخ��ی ظرائف معنایی را نیز از دس��ت خواهد داد.

ابزار نهایی زبان اش��اره انتزاعی ترین آن ها نیز هست: 
استعاره هایی که مردم با دست هایشان می آفرینند. به 
نظر می رسد بسیاری از استعاره های مورد عالقه آدمیان 
مبتنی بر تصاویر فضایی هستند، و بنابراین به خوبی با 
ابزار تصویری زبان اشاره قابل بیان هستند. آن دسته از 
استعاره های زبان اشاره که زمان را بازنمایی می کنند به 
بهترین وجه مورد مطالعه قرار گرفته اند. مردم در سراسر 
جهان زمان را دارای خ��واص فضایی انضمامی تصور 
می کنند. و اشاره های آن ها بر همین اساس است، گویی 
که رویدادها »طول« مشخصی دارند یا در مکان های 
مختلفی قرار دارند. برای مثال، انگلیسی زبان ها اغلب 
توالی ها را یا همچون خطی تصور می کنند که در عرض 
بدن آن ها کشیده شده است، به نحوی که رویدادهای 
گذشته در س��مت چپ و رویدادهای آینده در سمت 
راست قرار دارند، یا توالی ها را همچون مسیری در نظر 
می گیرند ک��ه روی آن دارند راه می روند، به طوری که 
رویدادهای گذشته پشت سرشان و رویدادهای آینده 
جلوی آن ها هستند. با این حال، این مدل های استعاری 
خاص، جهان شمول نیس��تند. کاربران زبان آیمرادر 
منطقه آند به آینده ای اشاره می کنند که جلوی آن ها 
نیست بلکه پشت سر آن هاست. کاربران زبان ماندارین 
هفته بعد را زیر هفته قبل جای می دهند. همان طور که 
من و همکارانم به طور مستند نشان داده ایم، هنگامی 
که مردمان یوپنو به زمان اشاره می کنند، صرفنظر از 
اینکه روی آن ها به کدام جهت اس��ت، گذش��ته را در 
 سراش��یبی و آینده را در س��ر باالیی جای می دهند.

تبیین کامل تنوع و گوناگونی و عناصر جهان ش��مول 
زبان اش��اره باید ش��ماری از دیگر پدیده ه��ا را نیز مد 
نظر قرار دهد، اینکه مردم چگونه از دست و بدن شان 
اس��تفاده می کنند تا با یکدیگر س��الم و احوالپرسی 
کنند، اعداد را بازنمایی کنند، پرس��ش مطرح کنند، 
فرا بخوانند یا رد کنند، و چارچوب گفت وگو را تعیین 
کنند. بی تردید، هنوز تحقیقات زیادی باید انجام شود 
تا چنین رفتارهایی به طور مستند ثبت شود. اما حدسی 
معقول این است که این تحقیقات به همان نتیجه قبلی 
منجر خواهد شد: زبان اشاره در سراسر جهان از تنوع 
قاعده مند برخوردار است. این نهایتًا درس اصلی حاصل 
از دقیق ترین مطالعات ابزارهای ارتباط اشاره ای است. 
از یک س��و، به نظر می رس��د چند روش کلی ارتباط 
اشاره ای، نش��ان دادن »آری« و »نه«، اشاره کردن، به 
تصویر کش��یدن، ساختن اس��تعاره ها در هوا، به طور 
جهان شمول و به ش��یوه های قاعده مند مورد استفاده 
قرار می گیرند. از دیگر س��و، هنگامی که در جزئیات 

چگونگی بکارگی��ری دقیق این روش ه��ا کند و کاو 
 می کنیم، با نوآوری هایی غیرمنتظره برخورد می کنیم.

ش��اید این الگوی تکرارشونده از تنوع قاعده مند نباید 
تعجب برانگیز باشد. مردم همه جا ابزار بدنی یکسانی 
برای اس��تفاده در اختی��ار دارند، دس��ت ها، بازوها و 
سرهای ما اساسًا یکسان هستند، و آن ها به شیوه های 
بنیادی یکس��انی خم می ش��وند، پی��چ می خورند و 
می چرخند. ما همچنین از یک نوع ذهن برخورداریم، 
و این بدان معناس��ت که معمواًل توجه و نگرانی ما به 
چیزهای یکسانی معطوف است. و همه ما باید مسائل 
ارتباطی مش��ابه ای را حل کنیم، مسائلی نظیر جلب 
توجه به س��مت خاصی، تصحی��ح بدفهمی ها و طرح 
پرسش ها. اما ما همچنین مخلوق فرهنگ هستیم، ما 
مبتکرانی خستگی ناپذیر هستیم، و دوست داریم آنچه 
را اطرافیانمان انجام می دهند تقلید کنیم. در نتیجه، 
نوآوری ها  گسترش می یابد. این تنش بنیادی زاینده 
است و باعث ظهور تنوع قاعده مندی می شود که نه تنها 
در زبان اشاره بلکه در گستره وسیعی از دیگر رفتارهای 

بشری می بینیم.
بنابراین، به طور دقیق، »در تمام مناطق قابل سکونت« 
جهان زبان اشاره جهان شمول نیست، هر چند زبان اشاره 
بسیار بیش از آنچه برخی ها مدعی شده اند جهان شمول 
اس��ت. و اگر منصفانه قضاوت کنیم، ای��ن فقط یکی از 
جلوه های مفهوم زبان اشاره به مثابه زبان جهان شمول 
است. جلوه دیگر، این ایده است که، هنگامی که مردمی 
که فاقد زبان گفتاری مشترک هستند به برقراری ارتباط 
نیاز دارند، با استفاده از دستشان بهتر می توانند این کار 
را انجام دهند تا صدایشان. این ایده نهفته در پس توصیه 
دوگراندو اس��ت، و تحقیقات اخیر به ما کمک می کند 
 تا دریابیم آیا این توصیه اصاًل خوب بوده اس��ت یا خیر.

در ی��ک مطالعه، محققان از افراد می خواهند تا س��عی 
کنند گس��تره ای از مفاهیم را، که مرتبط با احساسات 
)مثل گرسنگی(، اعمال )مثل گریختن( و اشیاء )مثل 
میوه( هستند، بدون استفاده از هیچگونه زبان متعارف 
به دیگری منتقل کنند. این آزمایش اساسًا مانند بازی 
پانتومیم اس��ت اما از قاعده مندی بیش��تری برخوردار 
اس��ت. بسته به اینکه ش��رکت کنندگان کدام نسخه از 
آزمایش را باید انجام می دادند، باید فقط با اس��تفاده از 
اشاره ها، یا فقط اصوات، یا ترکیبی از هر دو، منظورشان 
را ب��ه دیگری منتق��ل می کردند. نتایج خال��ی از ابهام 
بودند. آن هایی که نس��خه اش��اره صرف را بازی کردند 
در مقایس��ه با آن هایی که نس��خه صوت صرف را بازی 
کردند با کارایی بس��یار بهتری ارتب��اط برقرار کردند. و 
اجازه اس��تفاده از صوت عالوه بر اشاره، در تغییر اوضاع 
مؤثر نبود. همان طور که محققان آزمایش می نویسند، 
هنگام��ی که نی��از دارید از صف��ر یک نظ��ام ارتباطی 

 بس��ازید، »اش��اره به راحتی صوت را مغلوب می کند«.
چه چیزی این برتری اش��اره را تبیین می کند؟ پاس��خ 
در انواع پیام هایی نهفته اس��ت که آدمی��ان می توانند 
بیافرینند، و اینکه این پیام ها چقدر می توانند به راحتی 
در بسترهای بیانی مختلف خلق شوند. هنگامی که مردم 
می خواهند به چیزی ارجاع دهند، سه گزینه اصلی در 
اختیار دارند. آن ها می توانند مستقیماً به مدلول )یا چیزی 
مرتبط با آن( اش��اره کنند. آن ها می توانند سعی کنند 
نش��ان دهند آن چگونه چیزی است. یا آن ها می توانند 
صرفاً از یک قرارداد بین همدیگر استفاده کنند، قراردادی 
مبنی بر اینکه هنگامی که من دستم را به این شکل در 

می آورم یا این توالی خ��اص از اصوات را اظهار می کنم، 
شما می دانید منظور من چیست. البته، اگر شما مکتشفی 
قرن شانزدهمی هستید که نخستین تماس را با بومیان 
جهان جدید برقرار می کنید، یا فردی انگلیسی زبان در 
آزمایش پانتومیم فوق هستید، قراردادهای بین همدیگر 
در دسترس شما نیست. بنابراین گزینه های اشاره کردن و 
به تصویرکشیدن برای شما باقی می ماند. این دو راهبرد را 
نسبتاً به راحتی می توانید با دستتان اجرا کنید، اما اجرای 

آن ها با صدایتان به این راحتی نیست.
بنابراین، ارتباط بصری-بدنی از ارتباط صوتی-شنیداری 
مستقیم تر و واضح تر اس��ت، یا حداقل به طور بالقوه این 
ظرفیت را دارد. اما این بدان معنا نیست که تمام ارتباطات 
در این بستر کاماًل واضح هستند. این ما را به جلوه نهایی 
ایده »زبان اشاره به مثابه زبان جهان شمول« می رساند، 
جلوه ای که این ایده اغلب به خود گرفته اس��ت: این خبر 
دروغ که زبان های عالمت ناش��نوایان همگی یک زبان 
هستند که از اش��اره ها ساخته شده اس��ت. عالئمی که 
رابط های ناشنوایان اس��تفاده می کنند قطعًا از بسیاری 
جهات شبیه به اشاره هایی هستند که مردم شنوا تولید 
می کنند: آن ها نیز عمدتًا با دس��ت ها ساخته می شوند، 
و آن ها نیز دربرگیرنده اش��اره کردن، به تصویرکشیدن و 

استعاره های دیداری فراوان هستند.
اما زبان های عالمت صرفاً همان هستند: زبان ها. اگرچه 
آن ها در بستر حس بینایی پدیدار می شوند، اما تمام 
گستره بیانی و پیچیدگی دستوری زبان های گفتاری را 
دارند، و همچنین بیشتر ابهام این زبان ها را نیز به همراه 
دارند. از نظر تاریخی، شاید ریشه های زبان های عالمت 
در نظام های ارتباط اشاره ای در جا باشد. اما این نظام ها 
همان طور که توسعه می یابند، تغییر هم می کنند: برخی 
عالئم مخفف می شوند، در حالی که برخی دیگر افزوده 
می شوند؛ ابزارهای دستوری جدیدی ظهور می کنند 
تا بتوان پیگیری کرد چه کس��ی چه کاری را روی چه 
کسی انجام داده است، یا برای آنکه بتوان پرسش ها را 
از گزاره ها متمایز ساخت. و بنابراین، به همان اندازه که 
زبان های گفتاری گوناگونی یافته اند، زبان های عالمت 

نیز گوناگونی یافته اند.
و با این حال شاید حقیقتی در این ایده نهفته است که 
عالمت دادن واضح تر از صحبت کردن است. شواهدی 
وجود دارد، هر چند بیشتر آن حکایت گونه است، که 
کاربران زبان های عالمت مختلف می توانند تا حدودی 
با موفقیت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، به ش��یوه ای 
که کارب��ران زبان های گفت��اری مختلف به هیچ وجه 
نمی توانن��د. این تعامالت، که گاه��ی »عالمت دهی 
بینازبانی« نامیده می شود، عاری از مشکالت و موانع 
نیست، اما عملی است. پژوهشگران مطمئن نیستند 
ک��ه دقیقًا چه چیزی این موفقی��ت کوچک را تبیین 
می کند. شاید بخشی از پاس��خ به وضوح اشاره کردن 
و به تصویرکشیدن مربوط باشد یعنی روش هایی که 
زبان های عالمت بس��یار از آن ها اس��تفاده می کنند. 
شاید بخش دیگر پاسخ این باشد که کاربران زبان های 
عالم��ت در برقراری ارتباط در غی��اب اصول و قوانین 
مش��ترک متخصص هس��تند. هر چه باش��د، آن ها 
بیشتر عمرش��ان را در جهانی تحت غلبه مردم شنوا 
 زندگ��ی می کنند ک��ه از عالئم اس��تفاده نمی کنند.

این ایده که زبان اشاره زبانی جهان شمول است ایده ای 
قدیمی و شهودی است، و درمجموع نادرست نیست. 
این درست است که شمار فراوانی از اشاره های خاص 
متعلق به فرهنگ خاصی هس��تند. اما این هم درست 
است که شمار فراوانی از الگوهای اشاره ای به طور کلی 
در سراسر جهان مشابه اند، و ابداعات مردمانی با ذهن ها 
و بدن های مشابه اند که مس��ائل ارتباطی مشابه ای را 

حل می کنند. 
ایده جهان ش��مول بودن زبان، ارزش آن هر چه باشد، 
محتماًل از بین نخواهد رفت. این ایده در کشمکش��ی 
جاودان بین دو آرمان رمانتیک گیر افتاده است: یکی، 
نگرشی جهان شمول که طبق آن آدمیان همه جا ذاتًا 
یکی هستند؛ دیگری، اصرار نسبی نگرانه بر اینکه هر 
فرهنگ جزیره ای رازآلود برای خویشتن است. هر دو 
ای��ده گیرایی خاص خود را دارن��د، اما هیچ یک کاماًل 

درست نیست.

تخم مرغ به نرخ دولتي وارد 
بازار مي شود

مدیرعامل شركت پش��تیباني امور دام گفت: تا 
پایان این هفته )۲6 مرداد( محموله تخم مرغ با 
نرخ ۱۲ هزار و 600 تومان براي تنظیم بازار وارد 
كشور مي شود.»حمید ورناصري« روز دوشنبه 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره افزایش قیمت 
محصوالت پروتئیني در بازار اظهار داش��ت: در 
یكس��ال گذش��ته هزینه هاي تمام شده تولید، 
نس��بت به قیمت فروش آن بیشتر بوده تا جایي 
كه بیشتر تولیدكنندگان محصوالت پروتئیني 
متضرر ش��ده اند.وي افزود: در چنین ش��رایطي 
شركت پشتیباني امور دام براي تنظیم قیمت ها 
در بازار وارد عمل مي شود تا قیمت ها براي مصرف 
كنندگان متعادل شود.شركت پشتیباني امور دام 
كشور به عنوان یكي از شركت هاي زیرمجموعه 
وزارت جهادكشاورزي، مسوولیت تامین و ذخیره 
سازي اقالم پروتئیني و عرضه آنها براي جلوگیري 

از نوسان قیمتي در بازار مصرف را برعهده دارد. 
وي اظهار داشت: عالوه بر اینكه هماهنگي هاي 
الزم براي تامین تخم مرغ از محل تولید داخلي 
انجام شده است، بخشي از نیاز داخلي نیز از محل 
واردات تامین مي ش��ود.ورناصري تصریح كرد: 
مصرف كنندگان مي توانند هر كیلوگرم گوشت 
مرغ گ��رم را با قیمت ۸۱00 تومان، هر كیلوگرم 
گوش��ت مرغ منجمد 67۵0 تومان، هر ش��انه 
30 تای��ي تخم مرغ را با قیم��ت ۱۲ هزار و 600 
تومان، هر كیلوگرم الش��ه مخلوط گوشت گرم 
گوس��فندي را با قیمت 33 هزارتومان و گوشت 
گوساله منجمد را ۲7 هزار تومان از میادین میوه 
و تره بار و فروش��گاه هاي زنجی��ره اي خریداري 
كنند.مدیرعامل شركت پشتیباني امور دام اضافه 
كرد: عرضه گوشت مرغ گرم براي تعادل بازار این 
محصول از یك هفته پیش آغاز شده است و این 
روند تا متعادل شدن قیمت ها ادامه دارد.ورناصري 
ادامه داد: براي حمایت از تولیدكنندگان داخلي در 
زمان كاهش قیمت ها، بخش عمده ذخایر گوشت 
مرغ این شركت از مازاد تولید داخلي این محصول 

خریداري و تامین شده است.
مدیرعامل شركت پشتیباني امور دام كشور ذخایر 
گوشت قرمز، گوشت مرغ و همچنین نهاده هاي 

دامي و طیور مورد نیاز كشور را كافي دانست.
ورناص��ري گفت: این ش��ركت به می��زان كافي 
نهاده هاي دام و طیور مورد نیاز كشور را خریداري 
كرده است؛ اكنون تعداد زیادي كشتي در بنادر 
پهلو گرفته اند و تعدادي دیگر در راه هستند كه 
به زودي به كشور مي رسند.وي اظهار داشت: در 
دو ماهه گذشته بار دیگر قیمت نهاده هاي طیور 
شامل كنجاله سویا و ذرت در بازار افزایش یافته 
بود كه با عرضه بیشتر این نهاده ها، قیمت ها در 
بازار مناسب شد.به گفته وي، هر كیلوگرم كنجاله 
سویا به نرخ ۱9۵0 تومان و ذرت ۱۱00 تومان در 
استان ها در اختیار تولید كنندگان قرار مي گیرد.

ورناصري به تولیدكنندگان محصوالت پروتئیني 
اطمینان داد بابت تامین نهاده ه��اي مورد نیاز 
واحدهاي تولیدي خود نگراني نداشته باشند زیرا 
عرضه محصوالت تنظیم بازاري شركت پشتیباني 
امور دام كشور تا زمان متعادل شدن محصوالت 

پروتئیني و نهاده هاي دام و طیور ادامه مي یابد.

 بهره وري آب كشاورزي
به ۴۴ درصد رسيد

وزیر كشاورزي گفت: تاكنون ۱3 هزار میلیارد 
تومان در بخش اصالح زیرس��اخت ها و اجراي 
روش  نوین آبیاري س��رمایه گذاري كرده ایم.

به گ��زارش صدا و س��یما، محم��ود حجتي با 
اش��اره به اینكه سال گذش��ته 9 هزار میلیارد 
تومان براي اصالح و توس��عه زیرساخت ها در 
بخش كشاورزي س��رمایه گذاري شده است، 
افزود: ع��الوه بر ای��ن ۴ هزار میلی��ارد تومان 
نیز ب��راي اجراي ش��بكه هاي نوی��ن آبیاري و 
بهره گی��ري از مناب��ع آب هاي م��رزي و طرح 
احیاي ۵۵0 هزار هكتار از اراضي كش��اورزي 
استان خوزس��تان صرف شده است.وي گفت: 
این میزان سرمایه گذاري در بخش كشاورزي به 
منظور افزایش بهره وري آب در تاریخ كشور بي 
سابقه بوده است.وزیر جهاد كشاورزي مساحت 
ش��بكه هاي نوین آبیاري را در مزارع ۲ میلیون 
و 300 ه��زار هكت��ار اعالم كرد و افزود: س��ال 
گذش��ته ۲30 هزار هكتار از اراضي كشاورزي 
تحت پوش��ش ش��بكه هاي نوین آبیاري قرار 
گرفت.حجتي گفت: حدود 7 درصد از كل منابع 
آب قابل استحصال كشور در بخش كشاورزي 
صرفه جویي شده ضمن اینكه استفاده از دانش 
و فناوري هاي نوین در بخش آبیاري، بهره وري 
در مصرف آب را افزایش داده است.وزیر جهاد 
كشاورزي گفت: بر اساس گزارش هاي موجود 
بهره وري آب از 37 درصد به ۴۴ درصد افزایش 
یافته كه عدد خوبي است.حجتي خاك ورزي و 
آماده سازي مكانیزه اراضي، اصالح بذر و نهال 
و انتقال فصل كش��ت را از جمله اقدامات انجام 
ش��ده براي كاهش مصرف آب دانست و گفت: 
هم اكنون به منظور افزایش بهره وري آب، بذر 
اصالح ش��ده چغندر قند با تولید ۱0 تن در هر 
هكتار به كشاورزان معرفي شده و با مصرف یك 
متر مكعب آب 600 كیلو شكر تولید مي شود.

وي افزود: براي افزایش تولید، ارتقاي كیفیت 
محصول، صرف��ه جویي در زمان تولید و صرفه 
جویي در مصرف آب كشت نشا محصوالت به 
ویژه محصوالت س��بزي و صیفي توسعه یافته 
اس��ت و ام��روز میلیاردها نش��اء از محصوالت 
مختلف در گلخانه ها تولید مي شود.وزیر جهاد 
كشاورزي گفت: با كش��ت نشاء در مصرف آب 
30 درص��د صرف��ه جویي و در برخ��ي اراضي 
امكان چهار دوره كش��ت محص��ول در زمین 

فراهم مي شود.

نكته
     زب�ان بدن هم�ان چیزی اس�ت که در 
تعامالت روزانه زیاد از آن استفاده می کنیم: 
از س�ر تکان دادن برای آری ی�ا نه گفتن تا 
نمادهایی که با انگش�تان دس�تمان خلق 
می کنیم. زبان مش�ترکی که ش�کاف های 
زبانی و فرهنگی ما ب�ا غریبه ها را پر کند و 
عالوه بر این وقتی نمی توانیم یا نمی خواهیم 
با کسی سخن بگوییم به آن پناه می بریم. 
آیا زبان اشاره آن قدری که ما فکر می کنیم 

یکسان و در همه جا به یک شکل است؟

برش
     ایده جهان ش�مول بودن زب�ان، ارزش 
آن هر چه باش�د، محتم�اًل از بین نخواهد 
رفت. این ایده در کشمکشی جاودان بین 
دو آرمان رمانتیک گیر افتاده است: یکی، 
نگرشی جهان شمول که طبق آن آدمیان 
همه جا ذاتًا یکی هس�تند؛ دیگری، اصرار 
نسبی نگرانه بر اینکه هر فرهنگ جزیره ای 
رازآلود برای خویشتن اس�ت. هر دو ایده 
گیرای�ی خاص خود را دارن�د، اما هیچ یک 

کاماًل درست نیست.
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تداوم افزايش قيمت ملك با بسته ارزي

نحوه اثرپذيري ملك از نوسان ارز

گروه راه و شهرسازي     شهال روشني  
به گفته كارشناسان اصالح سياست هاي ارزي 
تنها راهكار براي ركود زدايي از بخش مسكن 
است؛ چرا كه تجربه نشان داده همواره نوسان 
ارز باع�ث تنش در اين بازار ش�ده اس�ت و از 
همين رو است كه مسكن در 1.5 ماه اخير بين 
ركود و رونق در جا بزند. با توجه به گزارش هاي 
ميداني از ابتداي مردادماه س�ال جاري بخش 
بزرگي از فروشندگان و خريداران مصرفي به 
دو علت نوسان ارز و تاثير تحريم تازه آمريكا 
بازار مسكن را به اميد شرايط مطلوب تر ترك 

كرده اند .
حال به گفته برخي از مس�ووالن بسته جديد 
ارزي بانك مركزي مي تواند جان تازه اي به تن 
خس�ته و بي رمق بازار مسكن ببخشد چرا كه 
با تعيي�ن تكليف قيمت ارز و تثبيت آن بخش 
بزرگي از بازارهاي موازي به تعادل رسيده و دو 
بخش تقاضا و عرضه بهتر و مطلوب تر مي تواند 

تصميمات خود را عملياتي كند .
به گفت�ه فعاالن اقتصادي ب�ا توجه به اجرايي 
شدن بسته جديد ارزي دولت كه در روزهاي 
گذش�ته توس�ط ريي�س كل بان�ك مرك�زي 
اع�الم ش�د، داد و س�تد آزادانه ارز توس�ط 
واردكنن�دگان، صادركنن�دگان و صرافان با 
قيمت توافقي در بازار مجاز شده و بازار ثانويه 
كه بازار عمده فروشي ارز و محلي براي تامين 
ارز كاالهاي مورد نياز كش�ور به  غير از موارد 
اساسي اس�ت با نقش آفريني همه بازيگران، 
ش�كل يافته و ن�رخ آن ب�دون مداخله بانك 
مرك�زي در مكانيس�م بازار، به دس�ت آمده و 
به طور طبيعي كش�ف نرخ در آن ادامه خواهد 
داشت كه اين مورد مي تواند در تعادل بخشي 

بازارهاي مختلف موثر واقع شود .
حال ب�ه اعتقاد كارشناس�ان بازار مس�كن با 
توجه به بسته جديد ارزي براي بخش مسكن 
مي توان چند سناريوي ثبات وضعيت، وضعيت 
كوتاه مدت و بلندمدت متصور ش�د. اين عده 
در تفس�ير ثبات وضعيت مس�كن معتقدند با 
توجه به تحريم هاي جديد آمريكا بسته ارزي 
بانك مركزي ناكارآمد بوده و دو بخش عرضه 
و تقاضا طي ماه هاي آتي همچنان سرگردان و 
براي اجرايي كردن تصميمات خود چند ماهي 

صبر خواهند كرد.
اي�ن ع�ده درخص�وص وضعي�ت كوتاه مدت 
مس�كن معتقدند، بعد از اجراي بس�ته جديد 
ارزي ب�ازار مس�كن به ص�ورت مقطعي تحت 
تاثير اين بسته قرار گرفته و بخشي از مالكان 
زمين ها و امالك خود را وارد بازار خواهند كرد. 
همچنين اين كارشناس�ان اظهار مي كنند در 
صورت اجراي صحيح بسته ارزي جديد بانك 
مركزي در بلندم�دت تمامي بازارها به تعادل 
رسيده و تمامي س�رمايه هاي سرازير شده به 
سمت ارز وارد بازار مسكن شده و باعث رونق 

دهي و افزايش قيمت اين بازار خواهند شد .

   رونق مسكن در نيمه دوم سال
در همين رابطه، معاون وزير راه و شهرسازي بابيان 
اينكه بازار مس��كن در 6 ماهه منتهي به سال 96 با 
رشد قابل توجهي روبه رو شد، گفت: از ابتداي سال 
جاري نيز ش��اهد افزايش نرخ شاخص هاي متعدد 
بوديم. اين عوامل باعث شد بازارهاي مختلف تحت 
تن��ش ارز قرارگرفته و رفتاره��اي هيجاني از خود 

نشان دهند.
حامد مظاهريان افزود: تجربه نش��ان داده در زمان 
تنش هاي ارزي بازارهاي موازي با مشكالت عرضه 
و تقاضا روبه رو مي ش��وند و بازار مس��كن نيز از اين 

موضوع مستثني نيست.
وي بابيان اينكه بسته جديد ارزي در صورت اجراي 
صحيح مي تواند تاثير مثبتي بر بازار مسكن داشته 
باش��د، گفت: انتظار مي رود بازار مسكن تحت تاثير 

اين بسته ارزي با رشد محسوسي روبه رو شود.
 مظاهريان گفت: تجربه نش��ان داده بعد از تثبيت و 

كاهش قيمت ارز سرمايه ها به سمت بازار باثبات تري 
مثل مس��كن كشيده مي ش��ود و انتظار مي رود اين 

تجربه در 6 ماهه دوم نيز تكرار شود.
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: رشد بازار مسكن از ابتداي سال جاري پاسخ 
طبيعي به ركود چندسال اخير بوده و به  نظر مي رسد 
بعد از تحقق كامل بسته ارزي سرمايه هاي واردشده 
در بازار ارز، سكه و طال به سمت بازار مسكن سرازير 

شود.
مظاهريان درنهايت گفت: رونق بازار مسكن مي تواند 
پاس��خگوي مناس��بي براي بخش��ي از بحران هاي 

اقتصادي باشد.

   دستاورد ركود چندساله ملك
در همي��ن زمينه ابوالقاس��م رحيم��ي اناركي، 
مديرعامل بانك مسكن بابيان اينكه بسته ارزي با 
توجه جوانب پيش بيني شده اش مي تواند تاثيرات 
مثبتي براي ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف ايفا 
كند، گفت: اميدواريم اين بسته به صورت جدي 
پيگيري شده و در صورت وجود نواقص اصالحات 

موردنظر انجام شود تا بازارها به تعادل برسد.
رحيمي اناركي افزود: زماني كه بازارها به تعادل 
برس��د قيمت ها بر اس��اس عرض��ه و تقاضا روند 

مطلوبي را طي مي كند.
وي بابيان اينكه بازار مس��كن نيازمند يك رشد 
ماليم است، گفت: انتظار مي رود اين رشد در حد 

نرخ تورم جامعه باشد.
اناركي با اش��اره به اينكه نرخ ه��اي كنوني بازار 
مسكن دس��تاورد ركود چندس��اله بازار مسكن 
است، اظهار كرد: اگر رشد قيمت بازار مسكن در 
دوران ركود با رش��د نرخ تورم همگام باشد، بازار 

مسكن ديگر شاهد اين التهاب ها نخواهد بود.

وي گف��ت: به طور مثال اگر مس��ووالن در دولت 
يازده��م ب��ازار ارز را ثاب��ت نگه نمي داش��تند و 
مي گذاش��تند بازار ارز آثار تورمي را در خود حل 
مي ك��رد، االن هر دالر آمريكا باالت��ر از 6 هزار و 

500 تومان نبود.
وي در خصوص نرخ تورم واقعي گفت: نرخ تورم 
در س��ال هاي ۱۳95 و ۱۳96 به ترتيب 9 و 9.6 
درصد بوده و رش��د نقدينگي در اين س��ال هاي 
به ترتي��ب ۲۳ و ۲۲ درصد بوده اس��ت. بنابراين 
همانطور كه گفته شد، نرخ تورم تناسبي با رشد 
نقدينگي نداشته و آنچه مانع از رشد فزاينده تورم 
در سال هاي اخير بوده، نرخ سود حقيقي باال بوده 
كه از طريق تاثير بر س��رعت گردش پول، مانع از 
تحقق آثار تورمي رش��د ب��االي حجم نقدينگي 

شده است.
اين مس��وول همچنين افزود: طب��ق اعالم بانك 
مرك��زي ت��ورم نقطه ب��ه نقطه ش��اخص بهاي 
مصرف كننده در تير ماه سال جاري ۱۸ درصد و 
نرخ رشد شاخص قيمت توليدكننده نسبت به ماه 

مشابه سال قبل ۲۷.۸ درصد بوده است.
همچنين براساس اطالعات منتشر شده از آخرين 
تحوالت بازار مسكن در ش��هر تهران، از مهر ماه 
سال ۱۳96 تا تير ماه سال ۱۳9۷ متوسط قيمت 
مس��كن، ۴6 درصد رشد داش��ته كه مناطق 5 و 
۲ به ترتي��ب ب��ا 6۳ و 6۱ درصد رش��د، باالترين 
رش��د قيمت و مناطق ۱۲ و ۲0 به ترتيب با ۲۱ و 
۲۳درصد كمترين رشد قيمت را تجربه كرده اند. 
همچنين در تيرماه سال جاري نسبت به مشابه 
سال قبل، متوسط قيمت مسكن در شهر تهران 
5۱ درصد، قيمت دالر ۱9۲ درصد و قيمت سكه 

نيز ۲۱۸ درصد رشد داشته است.
اناركي درنهايت گفت: اگر اجازه داده شود هرساله 
حوزه مسكن همراه با نرخ تورم رشد داشته باشد 
تكليف س��ازنده و خريدار مشخص شده و قيمت 

بازار مسكن خود را ترميم مي كند.

   2 اثر مهم بسته ارزي 
در همين زمينه روزبه ظهيري، كارشناس مسكن با 
بيان اينكه اگر اين بس��ته بتواند تالطم هاي ارزي را 
مهار كند، مي تواند دو اثر مهم بر بازار مسكن داشته 
باش��د، گفت: هم اكنون عمده نهاده هاي ساختمان 
به طور مستقيم و غيرمس��تقيم از نوسانات ارز بهره 
ب��رده و تورم حاص��ل از اين تورم به حوزه مس��كن 
تحميل شده و قيمت تمام شده و قدرت خريد را تحت 
تاثير قرار مي دهد. بنابراين اين مساله مي تواند روي 

قيمت مسكن اثرگذار باشد.

 اين كارش��ناس مس��كن گفت: از س��مت ديگر از 
آنجايي كه بخش��ي از تقاض��اي بازار مس��كن بازار 
سرمايه اي است، اگر تالطم بازار ارز فروكش كند، اين 
سرمايه ها به سمت بازار مسكن كشيده خواهد شد.

ظهيري با بيان اينكه كش��يده شدن بخش تقاضاي 
سرمايه اي به بازار مس��كن باعث افزايش قيمت ها 
خواهد شد، گفت: بنابراين انتظار در دو بعد ذكرشده 

افزايش قيمت خواهد بود.
وي گفت: بسته ارزي در بعد كالن اقتصادي نيز كامال 
واضح و ش��فاف اس��ت. زماني كه تعادل در بازار ارز 
حاصل شود، تمامي بازارهاي موازي آرام مي شوند و 
اگر ابزارهاي دستوري نباشد، هر بازار قيمت خود را 

مطابق با نرخ تورم ترميم مي كند.
ظهيري با بيان اينكه با برنامه ريزي و استراتژي هاي 
مناس��ب براي عرضه و ساخت مسكن مي توانيم هر 
فصلي را مناسب بخش مصرفي بازار مسكن بدانيم، 
گفت: با توليد مناسب و تسهيالت متناسب بازار براي 

حضور بخش مصرفي آماده و مهيا است.
وي درنهاي��ت گفت: در حال حاضر با توجه به اينكه 
برنامه هاي منس��جم و مطلوب در ارايه تس��هيالت 
مانند تسهيالت صندوق يكم مباني و سياست هاي 
تش��ويقي و تس��هيلي به نحوي طرح ريزي شده كه 
بازار مسكن پاسخگوي نياز متقاضيان مصرفي ملك 
شده اس��ت؛ با برنامه ريزي صحيح در حوزه مسكن 
مي توانيم در هر برهه زماني پاسخگوي نياز مصرفي 

شهروندان باشيم.

   شرط تثبيت مالي در اقتصاد 
 به گفته منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن 
اوضاع ارزي، بازار س��كه، طال و حتي بازار س��هام 
و بورس به س��امان نيس��ت و الته��اب موجود در 
بازارهاي موازي، مزيد بر علت شده است به گونه اي 

كه نمي توان به آينده بازار مسكن اميدوار بود.
غيبي گفت: اميدواري از اين بابت اس��ت كه حداقل 
در نقطه اي از آن، بازار مسكن تثبيت شود تا خريدار 

و فروشنده با اطمينان از آرامش حاكم شده در بازار 
نسبت به خريدوفروش اقدام كنند.

وي گفت: متاسفانه هنوز اين تثبيت و آرامش بازار 
در حوزه اقتصاد مس��كن رخ نداده و شايد هرگونه 
تحليل و بيان كارشناسي در اين خصوص منطقي 

و حتي به صالح نباشد.
اين كارشناس ساخت وساز گفت: ولي آنچه بديهي 
است، اينكه بس��ته ارزي جديد، اول بايد بازار خود 
را يعني نوس��انات آن را كنترل و تثبيت كند و بعد 

تاثير خود را به ساير بازارها نشان دهد.
وي گفت: از اين رو، در صورتي  كه اين اس��تراتژي 
جدي��د ارزي دولت جواب ده��د و منجر به تثبيت 
مالي در اقتصاد كشور ش��ود، مي توان در آينده به 
بازار مس��كن نيز اميدوار بود كه در مسير آرامش و 

رونق نسبي گام بردارد.
 غيب��ي گفت: در غي��ر اين صورت حوزه مس��كن 
نيز به مثابه س��اير بازارهاي اقتصادي كشور فراز و 
فرودهاي كاذب و ناگهاني و حتي احساسي و رواني 
جامعه را متحمل خواهد ش��د كه در تفسير علل و 
دالي��ل آن فقط نمي توان به آمارها و اس��تنادهاي 
رياضي اشاره داش��ت، چراكه داليل خارج از حوزه 
موثر بر آنان نيز از جمله وضعيت سياسي در داخل 
و روابط بين المللي با ساير كشورها و موضوع تداوم 
برجام و تحريم هاي اقتصادي و ... دخيل بوده و اين 
عوامل موجب تش��ديد عوامل دروني حوزه اقتصاد 

مسكن مي شوند.

   خريدار و فروشنده بازنده بسته ارزي 
همچني��ن در اين زمينه حس��ين احم��د اوغلي 
كارشناس ساخت وساز بابيان اينكه دولت با ۱۸0 
درجه تغيير در سياست هاي ارزي، بازار غيررسمي 
ارز را به رس��ميت ش��ناخت و اين يعني كم وبيش 
تورم ب��االي ۱50 درصدي را پذيرف��ت، گفت: از 
طرفي هم كليه مصالح س��اختماني از س��يمان و 
آهن تا ش��يرآالت و آسانس��ور و وسايل گرمايشي 
و سرمايش��ي به طور متوس��ط تا دو برابر افزايش 
قيمت داشتند كه در خوش بينانه ترين حالت تورم 
صددرصدي را در پي خواهد داش��ت كه آثار آن را 

شايد سال آينده شاهد باشيم.
احم��د اوغلي گفت: افزاي��ش 50  درصدي قيمت 
مس��كن در چند ماه گذشته در حقيقت اثر واقعي 
افزايش قيمت ارز نبود و درواقع تاثير س��ردرگمي 
نقدينگي و ب��ازار پول بود كه به طرف مس��كن رو 
كرد ول��ي بعد جهت خود را به بازار طال و س��كه و 

ارز تغيير داد. 
وي گفت: تاثي��ر افزايش نرخ ارز بر بازار مس��كن 
همانند طال، سكه، اتومبيل و كاالهاي وارداتي كه 

مستقيما با ارز سروكار دارند، فوري نيست. 
احمد اوغلي گفت: تجربه سال 9۱ و جهش يك باره 
قيمت دالر نش��ان داد كه تغييرات جهشي قيمت 
مس��كن با يك تاخير يك الي ۱.5 ساله نسبت به 
ارز رخ مي دهد و قيمت مسكن حتي در دورترين 
شهرستان كشور بعد از دو سال توانست نرخ برابري 

خود با قيمت جديد دالر را باالنس كند. 
وي در ادام��ه اظهار كرد: از ط��رف ديگر، در حال 
حاضر بازار مسكن از ش��اخصه هاي تعيين كننده 
قيمت مس��كن تبعيت نمي كند چراكه كشور در 
ثبات اقتصادي و سياس��ي قابل قبول جامعه قرار 
ندارد و امنيت از ش��اخصه هاي بس��يار مهم بازار 

مسكن است. 
اين كارشناس ساخت وساز گفت: علت اينكه دولت 
نمي تواند بازار ارز را كنترل كند، همين عدم اعتماد 
مردم است كه دالر را به هر قيمتي ترجيح مي دهند 

كه شاخصه بسيار خطرناكي است.
وي گفت: با اين تفاسير اگر اتفاق غيرقابل پيش بيني 
نيفتد در سه ماه آينده مسكن در ركود خواهد بود 
و نه خريداران به علت افزايش 50  درصدي قيمت 
مل��ك تمايلي به خريد دارند و نه فروش��ندگان به 
علت افزايش ۱50 درصدي قيمت ارز و از دس��ت 
دادن ارزش ملك خود تمايلي به فروش دارند. در 
اين شرايط هم خريدار و هم فروشنده خود را بازنده 

به حساب مي آورند.

در نيم��ه دوم 96، ب��ازار 
د  ر ا و ن  ا ته��ر مس��کن 
دوران رون��ق ش��د و حجم 
معام��الت در س��ال 96 
نسبت به س��نوات گذشته 
موس��وم ب��ه دوران رکود، 
رش��د ۱۱ درصدی داشته 
و با معامالت ثبت ش��ده در 
ارديبهش��ت 9۷، اوج اي��ن 
دوران رقم خورد و اثر بازار مس��کن تهران بافاصله 
زمانی س��ه تا ش��ش ماهه به ش��هرهای ديگر نيز 
منتقل ش��د و در بسياری از شهرها بازار مسکن به 
تحرک افتاد؛ حجم صدور پروانه ها افزايش يافت و 
بسياری از پروژه های ناتمام در اين مدت شروع به 
تکميل كردند. اما با افزايش حباب گونه قيمت که 
تنها ناش��ی از تغيير در هزينه های ساخت نبوده و 
بخش��ی از آن به دليل شرايط اقتصادی و نوسانات 
ارزی است، رش��د معامالت در دو ماه خرداد و تير 
9۷ روند کاهشی داش��ته و بسياری از خريداران و 
فروش��ندگان حاضر در اين بازار دچ��ار ترديد و از 

معامالت خارج شده اند.

به طوری که تعداد معامالت مس��کن در تيرماه9۷ 
نس��بت به ماه قبل حدود 9.۲۲ درصد و نس��بت 
به مدت مشابه س��ال قبل، حدود ۷ درصد کاهش 

داشته است.
 نزول تعداد معامالت مس��کن در تيرماه همچون 
روند دو سال گذشته اتفاق افتاده است و بر اساس 
تحلي��ل الگوهای تع��داد معام��الت و قيمت، اين 
نزول نسبت به ماه های قبل، پيش بينی می شد. اما 
کاهش نس��بت معامالت به مدت مشابه سال قبل 
در حالی که با ش��روع دوران رونق انتظار می رفت 
روند همچنان افزايشی باشد، نشان از تأثير افزايش 
قيمت مسکِن ناشی از عوامل درون و بيرون صنعت 
و جذابيت سرمايه گذاری بازارهای موازی به عنوان 
عوامل بازدارنده بر رونق بازار مسکن دارد. در اين 
ش��رايط، بازار مس��کن در دو بعد از نوسانات ارزی 

اثر می پذيرد. 
بعد اول تأثير بنيادی اس��ت، به طوری که با رش��د 
قيمت ارز، نهاده های توليد گران تر ش��ده و به تبع 
آن افزاي��ش قيمت رخ می دهد. ب��ه اين نکته بايد 
توجه كرد که متوسط قيمت هر متر مربع مسکن 
در تير 96 نسبت به تير 9۳، تنها حدود ۱6 درصد 

افزايش قيمت داشته است، اين در حالی است که 
طی اين مدت هزينه های س��اخت و اخذ مجوزات 
در حال افزايش بوده اس��ت. از اين رو، بسياری از 
پروژه ها فاقد توجيه پذيری اقتصادی می ش��دند و 
همان طور که در آمارها نيز مش��خص اس��ت، طی 
اين مدت حجم اخذ پروانه های س��اختمانی روند 

کاهشی داشته است. 
از اين رو، وقت��ی افزايش قيمت در نيمه دوم 96 با 
رونق در اين بازار همراه ش��د، نگاه انتظاری بخش 
عرضه و سوداگران اين بازار که طی سال های قبل 
سود الزم را از اين بازار کسب نکرده بودند، موجب 

تشديد نرخ رشد و انفجار قيمت شد.
دوم بعد روان��ی موضوع اس��ت. به عبارت ديگر، با 
افزايش قيمت ارز يا رشد بازارهای ديگر همچون 
سکه، انتظار افزايش قيمت در اين بازار نيز به وجود 
آمده و با سوداگری و سفته بازی، نرخ رشد قيمت 
مسكن تشديد ش��ده و امروز به بيش از 50 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است. اين 
موضوع درباره قيمت زمين که سهم زيادی در سبد 
هزينه هاي واحد مسكوني دارد، نيز صدق می کند. 
موضوع رش��د قيمت ارز به عنوان يک عامل مهم 

بر افزايش قيمت مس��کن محسوب شده و کاهش 
تقاضای بخش مصرفی را به همراه داشته است. چرا 
که رشد قيمت مس��کن متناسب با افزايش قدرت 
خريد مشتريان و متقاضيان نبوده و عمال موجب 
کاهش کارايی وام های مس��کن نيز ش��ده است، 
به طوری  که سهم خانه اولی ها از معامالت مسکن 
در شهری همچون تهران به طور محسوسی کاهش 
داشته و درصدی از خريداران مصرفی ديگر که به 
دنبال تغيير منزل خود بوده اند نيز به همين دليل 

از بازار خارج شدند.
در اي��ن دوران انتظ��ار م��ی رود، س��هم بخ��ش 
سرمايه ای افزايش پيدا کند اما به دليل سوددهی 
باالت��ر بازارهای ديگر همچون س��كه و ارز در بازه 
کوتاه م��دت، موج��ب خروج س��وداگران و بخش 
سرمايه ای از اين بازار شده و کاهش تعداد معامالت 

را به همراه داشته است.
نوس��انات کنونی بازار ارز موقت��ی خواهد بود اما 
می توان��د ب��رای صنعت س��اختمان ک��ه يکی از 
محرک های اصلی اقتصادی کش��ور است، آسيب 
محسوب ش��ود، چرا که موجب سرگردانی فعاالن 
ب��ازار مس��كن هم در بخ��ش عرضه و ه��م تقاضا 

می ش��ود. بنابراين تالش دولت ب��رای جلوگيری 
از اي��ن التهاب��ات متمرکزش��ده و در اين راس��تا 
اقداماتی نيز انجام ش��ده است، بايد توجه كرد اگر 
سياس��ت های دولت طوری اجرا ش��ود که رش��د 
قيمت مسکن از نرخ سود بانکی کمتر شود، در آن 
صورت، بخش سرمايه گذار از بازار خارج می شود. 
رونق بازار مسکن مستلزم حضور و موازنه بين دو 
گروه مصرفی و س��رمايه گذار اس��ت. تحرک بازار 
مسکن باعث فعاليت بس��ياری از صنايع مستقيم 
و غيرمس��تقيم وابسته به مس��کن خواهد شد. از 
اين رو، قوانين بايد طوری تنظيم ش��ود که بتواند 
حامی انبوه سازان مسکن به عنوان بازوی اجرايی 

دولت باشد. 
آينده بازار مسکن به سياست های اتخاذی دولت 
و همچنين وضعيت بازارهای موازی بسيار وابسته 
است. بنابراين سناريوهای مختلفی برای کالن بازار 
مسکن امکان پذير است. اما با اجرای صحيح بسته 
ارزی بانک مرکزی و گام های بعدی آن و همچنين 
تصويب اليحه مالياتی بخش س��اختمان و اجرای 
درست آن، می توانيم شاهد ادامه دوران رونق بازار 

مسکن باشيم.

 وضعيت بازار ملك
در دوران تحريم

با اجرايي ش��دن بسته 
جدي��د ارزي دولت كه 
در روزه��اي گذش��ته 
توسط رييس كل بانك 
مرك��زي اعالم ش��د، 
داد و س��تد آزادان��ه ارز 
توس��ط واردكنندگان، 
صادركنندگان و صرافان 
با قيمت توافقي در بازار 
مجاز ش��ده و اين مورد 

باعث شده بازارهاي موازي دچار نوسان هاي ريزي 
شوند. حال بخش مصرفي به دنبال دريافت پاسخ 
مناسب براي س��واالتي از جمله اثر بسته جديد 
ارزي بر بازار مسكن با توجه به بازگشت تحريم ها 
است. چشم انداز قيمت ها تا سه ماه آينده كه دور 
جديد تحريم ها آغاز مي شود،  چيست؟ پيش بيني 
كارشناسان چيست؟ در پاسخ اين عده بايد گفت، 
اقتصاد به دليل اينكه نقش پايه اي و اساس��ي در 
زندگي افراد جامعه دارد، بروز نوسان آن مي تواند 
بخش هاي مختلف جامعه را تحت تاثير مستقيم 
خود قرار دهد. پايه هاي اقتصاد كشورها با توجه 
به پيش��رفت و توان علمي و مال��ي آنها بر اصول 
مختلفي از قبيل ثروت هاي طبيعي، توان علمي، 
درآمدهاي ملي و... اس��توار ش��ده است. اقتصاد 
كشورهاي جهان سوم و در حال  توسعه عمدتا بر 
ثروت هاي طبيعي و نوعي فناوري  سطح پايين 

استوار شده است.
اقتصاد كشور ما عمدتا بر پايه ماليات، نفت، گاز و 
ميعانات گازي استوار است و سهم ساير صنايع، 
معادن و تكنولوژي بخ��ش كوچكي از اقتصاد را 
تشكيل مي دهد. اقتصاد نفتي وابستگي زيادي 
به شرايط سياسي و اقتصادي بين المللي دارد و 
با كوچك ترين نوساني دچار تالطم مي شود. در 
حقيقت كشورهايي با اقتصاد وابسته و نفتي مانند 
كشتي سرگرداني در اقيانوس پرتالطم بين الملل 
هستند. در اين كشورها نظير ايران، ساير بخش ها 
و سطوح اقتصاد تابع ش��رايط پيش روي اصول 
اقتصاد وابسته نفتي هس��تند و نمي توان بدون 
در نظر گرفتن نوس��انات بين المللي، آينده آنها 
را پيش بيني كرد. بازار مسكن، به عنوان يكي از 
بزرگ ترين بخش هاي اقتصادي كشور، همواره 
تحت تاثير مستقيم تحوالت ارزي كه خود ناشي 
از تحوالت بين المللي است، بوده است. مواد اوليه 
به كار رفته در بناي ساختمان كه معموال در صنايع 
مادر تهيه مي شود، معموال تحت تاثير قيمت هاي 
بين المللي است. ساير بخش هاي ساختمان كه 
توسط صنايع محلي تهيه مي شوند نيز معموال 
مواد اوليه خ��ود را با قيمت هاي تحت تاثير دالر 
تهيه مي كنند. تنها هزينه نيروي انساني است كه 
ساالنه و توسط قانون كار و به ريال تعيين مي شود.

علي رغم اينكه مس��كن جزو كاالهاي ضروري و 
اساس��ي زندگي افراد جامعه است، اما كاالهاي 
مصرف شده در بخش ساختمان جزو كاالهاي 
اساسي مشمول حمايت و قيمت گذاري تكليفي 
دولتي نيس��تند. از طرف ديگر، سياس��ت هاي 
حمايتي دولت در اين بخش نيز معموال محدود به 
افزايش چند درصدي مبلغ وام مسكن و تصويب 
پاره اي قوانين اس��ت كه پاسخگوي حجم تورم 

ايجاد شده در اين بخش نيست.
بس��ته جديد ارزي دولت كه به تازگي اعالم شده 
نيز بعيد به نظر مي رس��د تاثير چنداني در حفظ 
قيمت هاي موجود داشته باشد. اين بسته بيشتر 
بر حفظ قيمت كاالهاي اساس��ي تاكيد دارد و به 
جز تعديل قيم��ت ارز آزاد، تكليفي براي قيمت 
اقالم اساس��ي ساختمان نكرده اس��ت. البته اگر 
 دولت بتوان��د قيم��ت ارز آزاد را در محدوده بين

 ۷ تا ۸ هزار تومان حفظ كند، مي توان اميدوار بود 
سقف افزايش قيمت ها از نرخ هاي فعلي فراتر نرود. 
البته اگر صنايع داخلي دست پيش را در افزايش 
قيمت ها بي��ش از اين نگيرند و فرات��ر از افزايش 
قيمت دالر بر اين آشفته بازار فشار وارد نكنند. كما 
اينكه ش��اهد عبور قيمت ميلگرد ۱۸00 توماني 
از مرز 5000 تومان در روزهاي گذشته بوديم. با 
توجه به روند افزايش قيمت ها در 5 ماهه نخست 
امسال و عدم اجراي سياست كنترلي كاربردي در 
عرصه مسكن، بعيد به نظر مي رسد شاهد توقف 
رشد قيمت ها در اين بازار باشيم. البته در روزهاي 
گذشته بحث هايي در مورد ارايه طرحي از طرف 
نمايندگان براي اخذ ماليات از افرادي كه در بخش 
مسكن اقدام به كسب درآمد مي كنند، مطرح شد تا 
جلوي سودجويان اين بخش گرفته شود، اما به نظر 
نمي رسد اجراي سياست هاي قهري تاثير چنداني 
بر كاهش نرخ تورم در اين بخش داشته باشد. به هر 
روي حتي اگر بسته ارزي اجراي صحيح داشته و 
تاثير مطلوبي هم براي كاهش قيمت و به تعادل 
رساندن بازار هاي مختلف داشته باشد، آيا مي توان 
تاثير عوامل خارجي را بر بازار هاي موازي و نهادهاي 
ساختماني ناديده گرفت. چرا كه مسائل خارجي 
كه باعث التهاب در بازارهاي غيرمولد ايران مي شود 
كماكان به قوت خ��ود باقي ب��وده و مي تواند در 
ميان مدت بخش مسكن را به سمت ركود بكشاند.

رييس جمهور آمريكا از چن��د روز پيش اجراي 
دور جديد تحريم ها عليه ايران را كليد زد. در اين 
ميان، اگر به تفاهماتي در روابط بين الملل دست 
پيدا نكنيم، بايد با استفاده از ظرفيت كشورهاي 
اروپايي، روس��يه، چين و هند و نيز توان داخلي 
به دنبال راهكارهايي براي كاهش اثرات تحريم 
باشيم كه اگر اين اتفاق نيفتد ابعاد مختلف اقتصاد 
كشور به خطر خواهد افتاد. به هر روي اين بسته 
جديد ارزي اگرچه نمي تواند به طور كامل بازارها 
را از گزند تحريم ها در امان نگه دارد، اما شايد بتواند 
پاسخگوي بخشي از تنش هاي داخل كشور باشد 
و باعث شود مردم و ش��هروندان كمتر به دنبال 

انباشت ارز و سكه در خانه هاي خود باشند.

ايمان رفيعي
كارشناس بازار 

ساخت وساز

نگاه                                                                                                                                                                                                                                                                           

اميد عليجانی
كارشناس مسكن

برش
   روزبه ظهيري، كارشناس مسكن: 

هم اكنون عمده نهاده هاي ساختمان به طور 
مستقيم و غيرمستقيم از نوسان ارز بهره 
برده و تورم حاص�ل از اين ت�ورم به حوزه 
مسكن تحميل ش�ده و قيمت تمام شده و 
قدرت خريد را تحت تاثير ق�رار مي دهد. 
بنابراين اين مس�اله مي تواند روي قيمت 
مس�كن اثرگذار باش�د. از س�مت ديگر از 
آنجايي كه بخشي از تقاضاي بازار مسكن 
بازار سرمايه اي اس�ت، اگر تالطم بازار ارز 
فروكش كند، اين سرمايه ها به سمت بازار 

مسكن كشيده خواهد شد
برش

   حسين احمد اوغلي،كارشناس مسكن :
در سه ماه آينده مسكن در ركود خواهد بود 
و نه خريداران به علت افزايش 50  درصدي 
قيمت ملك تمايل�ي به خري�د دارند و نه 
فروشندگان به علت افزايش 150 درصدي 
قيم�ت ارز و از دس�ت دادن ارزش مل�ك 
خود تمايلي به فروش دارند. در اين شرايط 
هم خريدار و هم فروش�نده خود را بازنده 

به حساب مي آورند
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دانش و فن10

راهكار رگوالتوري براي حذف پيامك هاي تبليغاتي

شناسايي دارندگان سيم كارت هاي متعدد براي ارسال پيامك مزاحم 
گروه دانش و فن   

در حالي كه به گفته  رگوالت��وري، هيچ كس نمي تواند 
س��يم كارت بدون هويت بگيرد و اين موضوع پيگيري 
تخلفات را آسان تر مي كند؛ لذا يكي از راه هايي كه مي توان 
براي جلوگيري از ارسال پيامك هاي تبليغاتي مزاحم در 
نظر گرفت، شناسايي افراد ارسال كننده  اين پيامك ها به 

جاي شماره هاي مزاحم است.
ارس��ال پيامك براي كس��ب وكارهاي مختلف، يكي از 
راه هاي بعضا آسان و ارزان تبليغات است، اما در بسياري 
از موارد اين پيامك ها موجب نارضايتي كاربران مي شود. 
با ادامه دار ش��دن روند نارضايتي اف��راد از دريافت اين 
پيامك ها، سازمان تنظيم مقررات ارتباطات با راه اندازي 
س��امانه ۱۹۵، امكان شكايت از ش��ماره هاي تبليغاتي 
با شماره هاي شخصي، ثابت و سرش��ماره هاي ديگر را 
فراهم كرد تا امكان قطع س��رويس ارسال پيامك از اين 

شماره ها ايجاد شود.
محمدجواد آذري جهرمي - وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات- پيش از اين درباره س��امانه اي براي دريافت 
گزارش هاي آنالين ش��كايات مزاحمت هاي ناش��ي از 
پيامك هاي تبليغات��ي گفته بود: پيامك هاي تبليغاتي 
مزاحم، آرامش حريم خصوص��ي مردم را به هم ريخته 
است. پس از س��اماندهي پنل هاي ارسال انبوه از طريق 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي، اكنون 
ارس��ال اين پيامك ها از طريق شماره هاي عادي فزوني 
يافته است. بر همين اساس به سازمان تنظيم مقررات 
ارتباطات ابالغ شد كه با تمام توان جلوي مزاحمت براي 
مردم را بگيرد و راهكاري نيز براي كس��ب وكارهايي كه 

نيازمند بهره گيري از اين فضا هستند، بيابد.
در همين رابطه حسين فالح جوشقاني -رييس سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي- نيز با اش��اره به 
ساماندهي پيامك هاي تبليغاتي كه با شماره هاي شخصي 
براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي شود، تاكيد كرده 
كه با توجه به نياز به ساماندهي پيامك هاي تبليغاتي كه 
با شماره هاي ش��خصي ارسال مي شوند، ارتقاي سامانه 

۱۹۵ و راه اندازي بخش دريافت شكايات از طريق پيامك 
ضروري اس��ت تا مشتركان تلفن همراه در صورت لزوم 
بتوانند پيامك تبليغاتي و شماره ارسال كننده را از طريق 

پيامك به سامانه ۱۹۵ ارسال كنند.
جوشقاني همچنين اخيرا با بيان اينكه از سه ماه گذشته 
بيش از ۳۰ هزار سيم كارت مسدود شده است، تصريح 
كرده بود كه اگر كسي از طريق شماره گيري ۸۰۰#* 
دريافت پيامكش را بس��ته باشد، برايش پيامكي ارسال 
نمي ش��ود. ما همچنين س��يم كارت ها را رفتارشناسي 
مي كنيم و اگر به اين نتيجه برس��يم كه شماره اي قصد 
تبليغات دارد، حتي شماره هاي شخصي را هم مي بنديم 

و اگر مردم شكايت كنند، شماره ها را مسدود مي كنيم.
از طرف��ي اخيرا با رونمايي از اليحه صيانت و حفاظت از 
داده هاي شخصي در راستاي حمايت از حريم خصوصي 
كاربران فضاي مجازي، يكي از مواردي كه انتظار مي رود 
بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، موضوع ساماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي است كه اگرچه تصميم هاي زيادي 
براي جلوگيري از انتش��ار آنها اتخاذ شده، اما با توجه به 
اينكه شايد اين پيامك ها و شيوه  ارسال آنها راحت ترين 
راه تبليغ براي برخي از كسب وكارها باشد، همچنان از 

مسيرهاي ديگر به راه خود ادامه دهد.
در اين راس��تا وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره 
به تاثير اين اليحه بر س��اماندهي پيامك هاي تبليغاتي 
به ايس��نا اعالم كرد: آخرين رس��يدگي ها براي بررسي 
اين موضوع در حال انجام اس��ت. از طرف ديگر، با توجه 
به اينكه پس از شناس��ايي سرش��ماره هاي تبليغاتي، 
صاحبان كسب وكارها به تبليغ آنها از طريق شماره هاي 
شخصي روي آورده اند، يكي از راه هاي جلوگيري از ارسال 
پيامك هاي تبليغاتي ناخواسته كه حتي بدون شكايت 
افراد هم صورت  مي گيرد، مس��دود كردن شماره هايي 

است كه تعداد زيادي پيامك را ارسال مي كنند.
در واقع در صورتي كه از اين ش��ماره ها استفاده  ديگري 
مبني بر تماس هاي تلفني يا استفاده از اينترنت نشود، 
اس��تفاده  از آنها جهت تبليغات براي رگوالتوري محرز 

خواهد شد و اين سازمان بدون دريافت شكايت هم اقدام 
به مسدود كردن اين شماره ها خواهد كرد.

رييس س��ازمان تنظي��م مقررات ارتباط��ات درباره 
مديريت و ساماندهي سيم كارت ها اظهار كرده بود: ما 
براي سيم كارت ها محدوديت داريم و اين موضوع در 
سامانه شاهكار كنترل مي شود. به اين ترتيب هيچ كس 
به هيچ عنوان نمي تواند سيم كارت بدون هويت بگيرد 
يا بيش از ۱۰ س��يم كارت به نام خود داش��ته باشد. 
حتي اگر كسي بخواهد به نام فرد ديگري سيم كارت 
بگيرد، براي همه شماره ها پيامكي ارسال مي شود كه 

سيم كارتي به نامش فعال شده؛ بنابراين اين موضوع 
تقريبا مديريت شده است.

همچني��ن وزي��ر ارتباط��ات درب��اره  مس��دود كردن 
س��يم كارت هاي ش��خصي گفت: زماني كه افراد با اين 
هدف سيم كارت مي گيرند، رگوالتوري آنها را شناسايي 
مي كند، اما از آنجايي كه گرفتن اين س��يم كارت ها در 
جهت تبليغات براي اف��راد منفعت دارد، آنها مرتب اين 

كار را ادامه مي دهند.
ب��ا توجه به اي��ن موضوع، ش��ايد يك��ي از راهكارهايي 
كه مي ت��وان اراي��ه داد، شناس��ايي افرادي اس��ت كه 

س��يم كارت هاي تبليغاتي به نام آنها ثبت شده است. از 
آنجايي كه به گفته  رگوالتوري، نمي توان س��يم كارتي 
را ب��دون هويت اف��راد ثبت ك��رد، ل��ذا در صورتي كه 
ارسال پيامك تبليغاتي ناخواس��ته يا تخلف ديگري از 
طرف ش��ماره اي اتفاق بيفتد، مي توان با در نظر گرفتن 
هويت ش��خص، موضوع را پيگيري ك��رد و درنهايت به 
جاي اينكه شماره هاي مزاحم مسدود شوند كه باز هم 
امكان جايگزين كردن خواهند داشت، افرادي كه با اين 
شماره ها پيامك هاي تبليغاتي ناخواسته ارسال مي كنند، 

شناسايي خواهند شد.

مشاغليكهدرآيندهبهانحصاررباتهادرميآيند
ديجيتال ترندز|

 پژوهشگران در يك بررسي جديد، ۱۰ شغل كه بيشتر در 
معرض خطر رباتيك شدن قرار دارند را مشخص كردند.

تاثير هوش مصنوعي و ديگر فناوري هاي پيش��رفته در 
تغيير ش��رايط كاري جوامع، بر كس��ي پوشيده نيست. 
پژوهش جديدي نش��ان مي دهد كه 47 درصد مشاغل 
كنون��ي، در معرض خطر خ��ودكار ش��دن در دهه هاي 

پيش رو هستند.

وكالت
حرفه اي جالب با درآمد باال و موقعيت اجتماعي عالي است 
اما اس��تخدام وكيل، هزينه بااليي به دنبال دارد. اگرچه 
كارهاي قانوني سفارشي، هنوز به كمك انسان نياز دارند، 
ممكن است هوش مصنوعي بتواند كارهايي مانند كشف 
قانوني )مراحل پيش از دادگاه كه طي آن، وكيل، اس��ناد 
مربوط به مساله را مش��خص مي كند( و بستن قرارداد را 
انجام دهد. حتي ممكن اس��ت هوش مصنوعي بتواند بر 
سر موضوعاتي مانند جريمه پارك كردن و فرآيند طالق، 
بحث كند. شايد اين موضوع، محال يا دشوار به نظر برسد 
اما ممكن است بررسي قوانين و علوم رايانه بتواند به عملي 

شدن اين ايده كمك كند.

روزنامهنگاري
ش��ايد فكر كنيم كه نوشتن گزارش خبري، از عهده يك 
الگوريتم خارج است اما پيشرفت هاي كنوني در خالقيت 

محاسباتي و توليد متن، چنين كاري را عملي كند.
در صورت عملي شدن اين ايده، ربات ها، به روزنامه نگاراني 
با توانايي محاسبات آماري و الگوهاي جالب در داده ها بدل 
خواهند شد كه مي توانند روش هاي كامال جديدي را براي 

پرداختن به اخبار ارايه دهند. اين امكان وجود دارد كه در 
آينده، ربات هاي خودكار براساس دانش، موقعيت، سن يا 
سطح خواندن، براي كمك به شخصي سازي گزارش هايي 
كه توسط انسان نوشته شده اند، به كار روند و مخاطبان اين 

گزارش ها را افزايش دهند.

رانندگي
اگرچه پيشتر، فرانك لوي  و  ريچارد مورنين   ، پژوهشگران 
دانشگاه هاي  ام.آي.تي  و  هاروارد ادعا كردند كه رايانه به 
خاطر پيچيدگي اطالعات رانندگ��ي، هيچگاه از عهده 
اين كار برنمي آيد ام��ا فناوري هاي كنوني و خودروهاي 
خودران ش��ركت هاي بزرگي مانند اوبر  ، خالف اين امر 

را اثبات كرده اند.

آشپزي
با اينكه كار كردن ربات ها در محيط گرم آشپزخانه، ايده 
خوبي به نظر نمي رسد اما هوش مصنوعي هميشه راه هايي 

براي كنار آمدن با اينگونه مشكالت دارد.
يكي از اين نمونه ها، ربات سرآشپز موسوم به شف واتسون  
اس��ت كه با استفاده از س��امانه هوش مصنوعي واتسون 
شركت  ماش��ين آالت بين المللي كسب و كار يا آي بي ام   
ابداع شد. اين ربات مي تواند با استفاده از دانش طعم و مزه، 
دس��تورهاي پخت  كامال جديدي را ارايه دهد. در ضمن، 
ربات هايي مانند فليپي ساخت ش��ركت ميسو رباتيكز 
مي توانند با سرعتي بيش از سرعت انسان، غذا را آماده و 
سرو كنند. همچنين، با وجود پهپادهاي پيشخدمت، در 
رستوران ها نيازي به پيشخدمت هاي انسان نخواهد بود. 
استفاده از فناوري هايي مانند چاپ سه بعدي غذا نيز ارايه 

غذاهاي كامال جديد را امكان پذير مي كند.

تحليلمالي
رايانه ها مي توانند الگوها را دقيق تر از انسان ها كشف 
كنند و به تجارت سرعت ببخشند. با وجود در خطر بودن 
ميلياردها دالر، تعجبي ندارد كه عالقه به استفاده از ابزار 
يادگيري ماشيني افزايش يابد. پژوهشگران پيش بيني 
مي كنند كه تا دهه آينده، حدود ۳۰ درصد از مشاغل 
مربوط به بانكداري، با هوش مصنوعي اشغال مي شوند.

اگرچه با حاكميت هوش مصنوعي بر اين حوزه، مشاغل 
كمتري براي انسان ها وجود خواهد داشت اما فرصت 
شغلي جديدي نيز براي انس��ان ها فراهم مي شود. در 
اين بخش، براي هماهنگ��ي دانش مالي با علوم رايانه 
و رياضي و همچنين كمك به ابداع الگوريتم هاي اين 

حوزه، كمك انسان مورد نياز است.

بازاريابيتلفنيودستيارانخدماتي
بازارياب ه��اي تلفني و دس��تياران خدماتي، معموال 
براس��اس يك متن از پيش آم��اده صحبت مي كنند. 
استفاده از ربات هاي س��خنگو مي تواند در اين زمينه 
بسيار موثر باش��د و در صورت استفاده از اين ربات ها، 
نيازي به حضور انسان نخواهد بود. در حال حاضر، يك 
شركت هوش مصنوعي موس��وم به “مترسايت “  ، از 
فناوري تشخيص صدا براي انجام دادن اين مسووليت 
خدماتي استفاده مي كند. با اس��تفاده از اين فناوري، 
زمان مكالمات كاهش و ميزان حل مش��كل افزايش 

مي يابد.

پزشكي
امروزه، با وجود الگوريتم هاي تشخيص دهنده بيماري، 
رايانه هايي كه پيشنهاداتي براي درمان سرطان دارند، 

ابزار پوشيدني كه به درمان اختالالت فيزيكي كمك 
مي كنند يا ربات هايي كه توانايي جراحي كردن دارند، 
ترديدي در تاثير چشمگير فناوري هوش مصنوعي بر 

حرفه پزشكي وجود ندارد.
هوش مصنوعي، ب��ه خاطر مه��ارت در جمع آوري و 
تحليل داده ها، تهديد بزرگي براي پزشكان محسوب 
مي شود. در هر حال، براي تشخيص و حتي انجام دادن 
جراحي، به حضور انسان نياز خواهد بود. ممكن است 
روزي تش��خيص بيماري و جراحي، كامال در انحصار 
ربات ها باشد اما اين فناوري با وجود پزشك و پرسنل 

انساني كامل مي شود.

كارگريساختمانياديگرمشاغليدي
ترديدي نيس��ت كه روزي بس��ياري از مشاغل يدي، 
در انحصار ربات ه��ا خواهند بود. اس��تفاده از ربات ها 
در اين ح��وزه، به خاطر توانايي آنه��ا در كار بي وقفه و 

خستگي ناپذير، كارآمد است. البته استفاده از ربات ها 
در همه زمينه ها ممكن نخواهد بود. اگرچه بسياري از 
اين حرفه ها در آينده، خودكار خواهند بود اما در حال 
حاضر، هنگام��ي كه نياز به مهارت مطرح مي ش��ود، 
انسان ها هنوز بر ربات ها تسلط دارند. براي مثال، شركت  
آمازون ، از ربات ها براي حركت دادن قفسه ها و دادن 

آنها به كارگران انسان  استفاده مي كند.

موسيقي
اگرچه موسيقي، به خالقيت باالي انسان نياز دارد اما براي 
ساخت موسيقي هاي تجاري مي توان از ربات ها استفاده 
كرد. با اينكه در حال حاضر، سيستم هاي هوش مصنوعي 
با استفاده از يك دستورالعمل، از عهده نواختن موسيقي 
يا ايجاد تصاوير برمي آيند اما ممكن اس��ت در آينده، اين 
سيستم ها، پيشرفت بيشتري داشته باشند و خالق تر و 

سريع تر عمل كنند.

حكمسراسريبرايفيلتر
يكپيامرسانصادرنشدهاست

خانه مل�ت |وزي��ر ارتباط��ات با بي��ان اينكه 
تصميمات بازپرس ها و قضات محلي هس��تند، 
تاكيد كرد: قوه قضاييه حكم سراسري براي فيلتر 

يك پيام رسان صادر نكرده است.
محمدج��واد آذري جهرمي از عدم پاس��خ به 
نامه ارسالي ازسوي برخي از وزراء و نمايندگان 
مجلس ب��ه قوه قضاييه در رابطه ب��ا رفع فيلتر 

توييتر خبر داد.
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات همچنين 
درخصوص اينكه از ديدگاه دادس��تاني ورود 
قوه قضاي��ه به موضوع يك اپليكيش��ن مانع از 
ورود كميته مصادي��ق مجرمانه به موضوع آن 
پيام رس��ان مي ش��ود، توضيح داد: تصميمات 
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ملي است اما 
تصميمات بازپرس ها و قضات محلي هستند؛ 
درواقع حكم سراسري براي فيلتر يك نرم افزار 

ازسوي قوه قضاييه صادر نشده است.
آذري جهرم��ي با بي��ان اينكه اين »اق��دام قوه 
قضاييه پاسخ داده ش��ده است« ، افزود: ما اين را 
پاسخ داده ايم كه در آن پاسخ آمده »حكم كميته 
تعيين مصاديق سراسري است در كميته تعيين 
مصاديق مصوب ش��ده و در كميته نيز قابل رفع 
اس��ت؛ اگر دادسرايي براي مس��دود شدن يك 
پيام رسان به صورت محلي حكم داده آن حكم از 

ديد ما محترم است.«
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات بيان كرد: از 
ديد ما كميته تعيين مصاديق مجرمانه مي تواند به 
فيلتر يا عدم فيلتر اپليكيشن ها ورود داشته باشد؛ 
هرچند اين موضوع حقوقي شده و ما منتظر پاسخ 

قوه قضاييه هستيم.

شناساييخالقنرمافزارها
باماشينيادگيري

انگجت| يك سيستم ماشين يادگيري ساخته 
شده كه مي تواند مبدع يك نرم افزار را شناسايي 
كند. اين سيس��تم در آزمايش ها با نرخ صحت 
۸۳ درصد توانس��ت برنامه نويس نرم افزارها را 
شناسايي كند. برنامه نويسان هر يك شيوه خاص 
خود را دارند اما نمي توان به راحتي نويسنده يك 

نرم افزار را شناسايي كرد.
 اكنون محققان يك سيس��تم ماشين يادگيري 
ابداع كرده اند كه مي تواند هويت برنامه نويس را از 
طريق كدمنبع يا كدهاي دوتايي شناسايي كند. 
در اين روش يك الگوريتم س��اختار كد نويسي 
برنامه نويس را براساس نمونه كارهاي او شناسايي 
مي كند. همچنين با استفاده از اين الگوريتم ها 

ويژگي هاي معمول در نمونه كد را مي يابد. 
در آزمايشي كه با نتايج Code Jam گوگل انجام 
ش��د، عملكرد اين فناوري تقريبا درست بود، اما 

هنوز بدون ايراد نيست.
در اين آزمايش ماشين يادگيري ۸ نمونه كار از 
۶۰۰ برنامه نويس را بررسي كرد و توانست مبدع 
هر برنامه را با نرخ صحت ۸۳ درصد شناس��ايي 
كند. اين فناوري براي محققان بس��يار كارآمد 
اس��ت و مي تواند براي شناسايي بدافزار نويسان 

كارآمد باشد.

دستگاههايقديمي»فكس«
درمعرضتهديد

اس�تار| به تازگ��ي برخي از محقق��ان اعالم 
كرده اند كه هكرها قادر خواهند بود به اطالعات 
موجود در دستگاه هاي قديمي فكس دسترسي 

پيدا كنند.
با توجه به افزايش اهميت امنيت اطالعات كاربران 
و حريم خصوصي آنها، بسياري از پژوهگشران و 
محققان فعال در حوزه امنيت سايبري به تازگي 
با بررسي بسياري از دستگاه هاي ارسال و دريافت 
فكس، دريافته اند كه اين دس��تگاه ها درصورت 
قديمي بودن، به هكرها و مجرمان سايبري اين 
امكان را مي دهد تا به اطالعات موجود و ذخيره 
شده در آن يعني پيام هاي ارسال و دريافت شده، 

دسترسي پيدا كنند.
اين محقق��ان كه در موسس��ه تحقيقاتي چك 
پوينت فعاليت مي كنند، عن��وان كرده اند كه با 
بررس��ي ميليون ها دستگاه فكس به اين نتيجه 
رسيده اند كه هكرها مي توانند پيام هاي محرمانه 
و خصوصي اف��راد را از اين طريق ب��ه راحتي به 

دست بياورند.
به گفته يك��ي از متخصصان امنيت س��ايبري، 
بسياري از دس��تگاهاي فكس قابل استفاده در 
ادارات و ش��ركت هاي مختلف در سراسر جهان 
بس��يار قديمي و ارتقاء نيافته هس��تند كه اين 
امر مي تواند ضريب نفوذ و آس��يب پذيري آنها را 

به شدت باال ببرد.
بطور متوسط، طبق آمارهاي منتشره، بالغ بر 4۵ 
ميليون دستگاه فكس در جهان روزانه استفاده 
و اين امر موجب مي شود اطالعات مهمي نظير 
بانك��داري، حقوقي و س��المت و بهداش��ت در 
دسترس هكرها و مجرمان سايبري قرار بگيرد 
كه درصورت سرقت و افشاگري، امنيت ملي يك 

كشور را به مخاطره خواهد انداخت.
در اياالت متح��ده امريكا، بالغ ب��ر 7۵ درصد از 
ارتباطات صورت گرفته در كارهاي تجاري توسط 
دستگاه فكس انجام مي شود. بنابراين مي توان 
گفت كه افزايش امنيت سايبري دستگاه ها فكس 

از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.

هكرنيوز| به نظر مي رسد كه اپليكيشن پيام رسان 
واتس آپ در مقابل نفوذ هكرها و مجرمان س��ايبري 

آسيب پذيري بااليي دارد.
اين روزها كه اخبار و گزارش هاي بسياري مبني بر 
آس��يب پذيري و ضعف هاي امنيتي سخت افزاري 
و نرم افزاري در فضاي مجازي منتش��ر شده است، 
بنابراين مساله حفاظت از اطالعات كاربران و امنيت 
س��ايبري از اهميت خاص و بسزايي برخوردار شده 
است و محققان و پژوهشگران فراواني نيز با بررسي 
حفره هاي امنيتي موجود در نرم افزارها، شبكه هاي 
اجتماع��ي و پيام رس��ان هاي مختلف س��عي دارند 
آگاهي كاربران را در اين زمينه افزايش داده و از وقوع 
اتفاقاتي نظير نقض حريم خصوصي آنها جلوگيري 

به عمل بياورند.
حاال به تازگي گروهي از پژوهش��گران فعال در حوزه 
امنيت سايبري دريافته و اعالم كرده اند كه اپليكيشن 
واتس آپ با وجود محبوبيتش به خاطر امنيت باال، در 
برابر نفوذ هكرها و مجرمان سايبري و همچنين حمالت 
فيشينگي چندان باال نيست و همانطور كه تاكنون اخبار 
زيادي در فضاي مجازي منتشر شده، مي توان فهميد 
كه خيل عظيم��ي از كاربران وات��س آپ مورد هجوم 
حمالت فيشينگي قرار گرفته اند و هكرها بدين وسيله 
به اطالعات خصوصي آنها نظير حساب هاي كاربري، 
گذرواژه، حساب هاي مالي و بانكي و تصاوير شخصي 

 Phishing دسترسي پيدا كرده اند. واژه فيشينگ يا
 Password Harvesting كه مختصرا از عب��ارت
Fishing به معن��اي »به دس��ت آوردن رمز عبور از 
طريق طعمه« به دست آمده و ساخته شده است، يكي 
از حمالت سايبري شناخته شده مبتني بر مهندسي 
اجتماعي اس��ت كه با فري��ب دادن كاربران موردنظر 
اطالعات محرمانه و خصوصي آنها از جمله رمز عبور، 
اطالعات حساب بانكي، اطالعات شخصي و محتواي به 
اشتراك گذاشته شده آنها در شبكه هاي اجتماعي را 

به دست مي آورد.
به گفته بسياري از كارشناسان فعال در حوزه امنيت 
سايبري، اين روش مورد استفاده هكرها آنقدر كامل، 
پيشرفته، بدون نقص و طبيعي جلوه مي كند كه كمتر 
كاربري به جعلي و كالهبرداري بودن آن شك مي كند.

برخالف س��اير حمالت س��ايبري كه توسط هكرها و 
مجرمان سايبري و يا بهره گيري از آسيب پذيري هاي 

موج��ود در نرم اف��زار يا س��خت افزار دس��تگاه هاي 
الكترونيك��ي مربوطه ص��ورت مي گي��رد، حمالت 
فيشينگ توسط خود كاربر قرباني صورت مي پذيرد، 
چراكه هكرها، كاربران را فريب داده تا با دست خودشان 

اطالعات موردنظر هكرها را تقديم آنها كنند.
حمالت فيش��ينگ يكي از متداول ترين و آسان ترين 
روش هاي س��رقت اطالعات ش��خصي، مالي و حريم 

خصوصي كاربران در فضاي مجازي است.
پيام رس��ان وات��س آپ ك��ه يك��ي از محبوب ترين و 
پرطرفدار ترين اپليكيشن هاي جهان است، از قابليت 
Encryption End- to End يا رمزنگاري پيشرفته 
پشتيباني مي كند و از پروتكل هاي پيشرفته اي براي 

حفظ حريم شخصي كاربرانش برخوردار است.
اين اپليكيش��ن كه براي تمامي سيستم هاي عامل 
اندروي��د، iOS و ويندوز قابل اس��تفاده اس��ت، در 
سال ۲۰۱۶ ميالدي لقب پركاربردترين پيام رسان 
جه��ان را گرفت. ش��ركت فيس بوك ب��ا در اختيار 
گرفتن و تصاحب شركت واتس آپ در سال ۲۰۱4، 
۱۹ ميليارد دالر كس��ب ك��رد و از آن زمان تاكنون 
نيز ب��ا معرفي و افزودن قابليت ه��اي جديد بدنبال 
جذب و حفظ طرفداران اين پيام رس��ان بوده است.

طبق تازه ترين آمار منتش��ر شده در ژانويه ۲۰۱۸، 
پيام رس��ان واتس آپ هم اكنون ميزبان حدود يك 

ميليارد و ۳۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه است.

هكر نيوز | متخصصان امنيت س��ايبري در تالشند 
تا ب��ا بهره گيري از فناوري ه��وش مصنوعي به مقابله 
ب��ا حمالت س��ايبري و نفوذ هكرها به دس��تگاه هاي 

الكترونيكي بپردازند.
 بدافزاره��ا، باج افزارها و ويروس ه��اي رايانه اي كه در 
سال ۲۰۱7 در مقايسه با سال هاي گذشته به بيشترين 
حد خود رسيده بود، حاال بر اساس تازه ترين تحقيقات 
صورت گرفته، پيش بيني ش��ده است كه سال جاري 
ميالدي حمالت سايبري توس��ط بدافزارهاي جديد 

ركورد خواهند زد.
بدافزارها، ب��اج  افزارها و حم��الت DDOS از جمله 
تهديدهاي امنيتي بودند كه از س��ال ۲۰۱۶ كاربران 
فض��اي مجازي را در معرض خطر حمالت س��ايبري 
ق��رار داده اند و موج��ب لو رفتن اطالعات ش��خصي 
و محرمانه آنها ش��ده اس��ت. حاال به تازگي محققان 
و پژوهش��گران فع��ال در ح��وزه امنيت س��ايبري با 
همكاري س��اير دانش��مندان حوزه هوش مصنوعي 
و يادگيري ماش��يني س��عي دارند به بهبود و تكامل 
امنيت سايبري سيستم هاي رايانه اي بپردازند و بدين 
ترتيب دس��تگاه هاي الكترونيكي متصل به اينترنت 
را از نفوذ هكرها، مجرمان س��ايبري و گزند و آس��يب 
حمالت سايبري و فيشينگي در امان بدارند. همانطور 
كه در اخبار گذش��ته اشاره ش��ده، ساالنه شركت ها و 
س��ازمان هاي دولتي و خصوصي بزرگي در سراس��ر 

جهان متحمل خسارات و آسيب هاي جبران ناپذيري 
مي شوند كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به حمله 
سايبري به شركت مالي اكوئيفاكس در امريكا، سازمان 
بهداشت و سالمت در انگلستان، وزارت هاي دفاع و امور 
خارجه بسياري از كشورها و شركت حسابرسي ديلويت 

)Deloitte( در امريكا اشاره كرد.
بنابراين مي توان گفت خطر حمالت سايبري در كمين 
تمامي افراد، كاربران و شركت هاي كوچك و بزرگ در 
جهان است و ديگر نمي توان ادعا كرد كه كسي از گزند 
و خطرات حمالت سايبري در امان است. حمله سايبري 
توسط بدافزار واناكراي )WannaCry( بطور قطع 
يكي از مهلك ترين حمالتي است كه در طول سال هاي 

اخير صورت گرفته است.
حمالتي كه بدافزار واناكراي در سال گذشته به كشورها، 
س��ازمان ها و ش��ركت هاي بس��ياري كرد، خسارات 

جبران ناپذير بسياري را براي آنها برجاي گذاشت. 

مقابله هوش مصنوعي با حمالت سايبرينفوذ هكرها و مجرمان سايبري  به »واتس آپ«
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در جريان سفر نوبخت به تبريز و اروميه مطرح شد

پروژه اي كه بايد 10 سال پيش تمام مي شد 
در روزهاي��ي كه حاش��يه هاي فراوان��ي در خصوص 
تغييرات در س��ازمان برنامه و بودجه در رس��انه هاي 
مختلف بازتوليد مي ش��وند؛ محمدباقر نوبخت بدون 
توجه به حاش��يه ها تالش مي كند تا با حضور ميداني 
در حوزه پروژه هاي عمراني از نزديك در جريان نيازها، 
مطالبات و پيشنهادات مس��ووالن استاني درفرآيند 
توس��عه اس��تان ها قرار بگيرد؛ بر اس��اس اين دستور 
كار مش��خص اس��ت كه در طول هفته جاري سفر به 
استان هاي آذربايجان ش��رقي و غربي در دستور كار 
برنامه هاي نوبخت گنجانده شده است تا رييس سازمان 
برنامه و بودجه ش��خصا از روند پيشرفت اين پروژه ها 
بازديد كند. روز گذشته هم»نوبخت«، رييس سازمان 
برنامه و بودجه كشور به همراه »خطيبي«، قائم مقام 
معاون س��اخت و توسعه راه آهن و جمعي از مسووالن 

استاني از راه آهن »تبريز- ميانه« بازديد كرد.
بازديد از قطعه هايي از اين پروژه در مسير تيكمه داش، 
ايستگاه راه آهن بستان آباد، مسير بستان آباد - تبريز از 
راه سعيدآباد - ايل گلي و محل اتصال پروژه به راه آهن 

تبريز در محل ايستگاه راه آهن تبريز انجام شد.

  مردم از به طول انجاميدن پروژه راه آهن 
ميانه- تبريز گله مند هستند

نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي با بيان اينكه 
مردم از به طول انجاميدن پروژه راه آهن ميانه- تبريز 
گله مند هستند، گفت: مردم انتظار داشتند اين پروژه، 

۱۰ سال پيش تمام مي شد . 
حجت االسالم محمد علي آل هاشم در ديدار رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه با وي، اظهار كرد: اس��تان 
تاريخي ما با ۱۰ هزار ش��هيد و دو ش��هيد محراب 
به عنوان خانه عاش��وراييان در دوران دفاع مقدس 
شناخته ش��ده و به دليل همس��ايگي با كشورهاي 
خارجي مورد توجه اس��ت . وي در بخش ديگري از 
سخنانش با تاكيد بر ضرورت رسيدگي به مشكالت 
كاركنان راه آهن اس��تان بيان ك��رد: اين كاركنان 
معترض هر روز به بيت امام جمعه مي آيند، چنين 
اتفاقاتي جلوه خوبي ندارد، اميدواريم اين سفر ، مايه 
بركتي براي حل مشكالت آنان باشد . امام جمعه تبريز 
در پايان با اشاره به همدلي بين نمايندگان مجلس 
 آذربايجان شرقي خاطرنشان كرد: خوشبختانه هر
 ۱۹ نماينده استان، انس��جام و صميميت خوبي با 
يكديگر دارند . او از مسووالن كشوري خواست عنايت 

بيشتري به استان آذربايجان شرقي داشته باشند . 

   چشم انداز توسعه ريلي شمال غرب كشور
قائم مقام معاون ساخت و توسعه راه آهن در حاشيه 
اين بازديد در تشريح جزئيات پروژه راه آهن ميانه - 
تبريز اظهار كرد: اين پروژه حدود ۲۰۳ كيلومتر بوده 
كه ۱۳۲ كيلومتر آن شامل مسير ميانه - بستان آباد و 
۷۰ كيلومتر شامل مسير بستان آباد تا تبريز مي شود. 
»عباس خطيبي«، با بيان اينكه زيرسازي محدوده 
ميانه تا بستان آباد بطور ۱۰۰ درصد كار شده است، 
گفت: روس��ازي اين بخش نيز ح��دود ۶۰ درصد 
 پيش��رفت فيزيك��ي دارد. وي يادآور ش��د: بخش 
بس��تان آباد به تبريز نيز در مرحله زيرسازي قرار 
داشته و روس��ازي آن هنوز انجام نشده است، اين 

بخش حدود ۶۲ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

   راه آه�ن تبريز- ميانه يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي ريلي كشور است

در همين خصوص مدير عامل ش��ركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور گفت: راه آهن 
تبريز- ميانه يك��ي از بزرگ ترين پروژه هاي ريلي 

كشور و از لحاظ حجم كاري، بي نظير است. 
خيراله خادمي در حاش��يه ديدار رييس سازمان 
برنامه و بودجه كشور با نماينده ولي فقيه در استان 
اظهار كرد: در اين پ��روژه، 5۰ ميليون متر مكعب 
خاك برداري و خاك ريزي انجام شده كه اين ميزان 
حدود ۱.8 برابر حجم عمليات خاكي بزرگ ترين 
سد خاكي احداث ش��ده در كشور است. ساخت و 
احداث ۱۷ كيلومتر تونل و س��ه كيلومتر پل هاي 

بزرگ از ويژگي هاي اين پروژه اس��ت. اين طرح به 
صورت دو خطه اجرا و ارتفاع تونل ها طوري طراحي 
شده اس��ت كه در آينده به صورت برقي نيز از آن 

استفاده شود. 
 مديرعامل ش��ركت ساخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل و نقل كش��ور عنوان كرد: اين مس��ير براي 
قطارهاي مس��افري با س��رعت ۱۶۰ كيلومتر در 
ساعت و قطارهاي باري با سرعت ۱۲۰ كيلومتر در 

ساعت طراحي شده است. 
 او تاكيد كرد: تمام مس��ير ري��ل گذاري اين طرح 
در س��ال گذش��ته و به طول ۱۳۲ كيلومتر انجام 

شده است. 
او خاطرنشان كرد: با تكميل شدن اين پروژه، فاصله 

بين تهران و تبريز از نظر مسافت، ۱۱4 كيلومتر و از 
لحاظ زماني 5.5 ساعت كاهش مي يابد.

   ۴۵۰ ميلي�ارد توم�ان اعتب�ار ب�راي تكميل 
راه آهن بستان آباد- تبريز الزم است

موضوع تخصي��ص بودجه ه��اي مورد ني��از يكي از 
مهم تري��ن نيازها براي پروژه هاي عمراني اس��ت؛ در 
اين زمينه رييس س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي 
 آذربايج��ان ش��رقي گفت: ب��راي تكمي��ل راه آهن 
بستان آباد- تبريز 45۰ ميليارد تومان اعتبار الزم است. 
داوود بهبودي در حاش��يه بازديد رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور از راه آهن بستان آباد- تبريز 
در گفت وگو با خبرنگاران اظه��ار كرد: هدف اصلي 

از اين بازديد، ارزيابي ميزان پيشرفت پروژه راه آهن 
ميانه- تبريز بوده كه براي ساخت آن حدود يك هزار 
و ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار در طول ۱8 سال ساخت 

اين پروژه صرف شده است. 
 او اضافه ك��رد: ۱8۰ كيلومتر از اي��ن راه آهن ۲۰۳ 
كيلومتري در حال اجرا بوده و زيرس��ازي تا مس��ير 
بستان آباد به اتمام رسيده است، از نظر اتصال قطعات 
نيز پروژه، پيشرفت ۶۰ درصدي دارد و اميدواريم اين 
بخش تا پايان سال جاري به پايان برسد، اين ايستگاه 

تا اتمام كل پروژه، ايستگاه واسط خواهد بود. 
 او با بيان اينكه مسير بستان آباد به تبريز ۶5 درصد 
پيشرفت دارد، گفت: س��تون هاي سه گلوگاه و پل 
بزرگ در اين مسير ساخته شده و پيش بيني  مي شود 
با تامين اعتبار مورد نياز اين بخش نيز تا سال آينده به 

بهره برداري برسد. 
او در پايان خاطرنشان كرد: كل مسير راه آهن ميانه 

تا تبريز داراي ۹ ايستگاه است.

    دستور تسريع افتتاح راه آهن مراغه -اروميه
بالفاصله پس از بازديد از پروژه هاي ريلي آذربايجان 
شرقي نوبخت راهي اروميه شد تا از خط ريلي مراغه 
به اروميه نيز بازديد كند. معاون رييس جمهوري و 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: طرح راه آهن 
مراغه - اروميه بايد هرچه سريع تر در مدار بهره برداري 

قرار گيرد.
به گزارش ايرنا محمدباقر نوبخت در بازديد از مراحل 
 پايان��ي اين طرح اف��زود: اقدام��ات تكميلي جهت 
بهره برداري از آن بايد در دستور كار جدي مديران و 

پيمانكاران قرار گيرد.
 او كه قبل از س��فر به اروميه از طرح دو خطه كردن 
راه آهن ميانه - تبريز نيز بازديد كرده بود، اضافه كرد: 
خواسته مردم منطقه بهره برداري هر چه سريع تر از 
اين طرح بزرگ عمراني است و بايد به خواسته مردم 

در اين خصوص جامه عمل پوشانده شود.
در اين بازديد پيمانكاران هم گزارشي از روند اجرايي 
طرح را ارايه و وعده دادند كه حداكثر تا ۲ هفته آينده 
كميسيون تعيين سرعت مي تواند در راه آهن اروميه 
حضور يابد.در آغاز ورود معاون رييس جمهوري به 
محدوده راه آهن اروميه نيز تعدادي از مالكان باغ هاي 
اطراف و روستانشينان اعتراض خود را در خصوص 
 مش��كالت ايجاد ش��ده به خاطر احداث ايس��تگاه 
راه آهن  مطرح كردند و نوبخت هم براي رسيدگي به 

آن مشكالت قول مساعد داد.
طرح راه آهن مراغه – اروميه به طول ۱8۰ كيلومتر 
آذربايجان غربي را به استان هاي آذربايجان شرقي، 
زنجان، قزوين و باالخره به مركز كشور وصل كرده و 

براي 8۰۰ نفر اشتغال ايجاد مي كند.
عملياتي شدن اين طرح عالوه بر افزايش ايمني حمل 
و نقل و صرفه جويي در مصرف سوخت، آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي را كاهش مي دهد و نقش بس��يار 

موثري در توسعه حمل و نقل عمومي دارد.
آذربايجان غربي به دليل هم مرز بودن با سه كشور 
تركيه، عراق و جمهوري آذربايجان، دروازه ارتباطي 
ايران با اروپا محسوب مي شود و توسعه زيرساخت هاي 
حمل و نقل به ويژه شبكه ريلي در اين استان از اهميت 

بسزايي برخوردار است.

چهارمحال و بختياري|
مدي��ركل امور بان��وان و اس��تانداري 
چهارمحال و بختياري گفت: طرح ملي 
توان افزايي زن��ان با رويكرد كارآفريني 
در چهارمح��ال و بختي��اري از فردا به 
مدت س��ه روز با برنامه هاي آموزشي و 

مشاوره اي اجرا مي شود.
به گزارش ايس��نا، پريس��ا ابراهيم پور 

ديروز اظهار كرد: جامعه ه��دف اين طرح، جوانان و زنان مخصوص��ا افراد فارغ التحصيل 
دانش��گاهي است كه بتوانند براي خود در مسير كس��ب و كار و كارآفريني ايده هايي ارايه 
دهند. او افزود: كارآفرين فردي است كه نسبت به ديگران از انرژي و انگيزه بااليي برخوردار 
باشد، پتانس��يل هاي خود را به جامعه نشان دهد و همچنين قدرت ريسك پذيري بااليي 
داشته. ابراهيم پور گفت: عالوه بر اينكه كارآفريني مي تواند اقتصاد را تحت تاثير قرار داده و 
آن را پويا كند، اشتغالزايي ايجاد كرده و روي اجتماع تاثير بگذارد، مي تواند موجب پويايي 
اجتماع و ايجاد اشتياق و پش��تكار در اجتماع شود، همچنين مي تواند روي فرهنگ تاثير 

بگذارد و فرهنگ را دگرگون كند.
او با اش��اره به اينكه اين طرح به منظور آگاه سازي روي مزيت هاي اقتصادي و فرصت هاي 
كس��ب و كار در حوزه زنان اجرا مي ش��ود، تصريح كرد: جامعه هدف افرادي هس��تند كه 
حداقل داراي س��ن ۲۰ سال و حداكثر 4۰ سال باشند و ترجيحا كساني انتخاب شدند كه 

تحصيالت دانشگاهي داشته و داراي ايده باشند.
او با اش��اره به اينكه روز نخست طرح، اس��اتيد مجرب در خصوص مفاهيم ايده پردازي و 
فرصت هاي جديد كسب و كار و فرآيند ش��كل گيري كسب و كار آموزش هايي را به افراد 
مي دهند، تصريح كرد: در روزهاي دوم و سوم به كارآفرينان، مشاوره فردي داده مي شود تا 
طرح ها و ايده هايي كه قابليت اجرايي دارند مورد حمايت قرار گيرند و براي اجرا مشاركت 

داده شوند.

طرح توان افزايي زنان اجرايي مي شود
هرمزگان|

بع��د از انتقاداتي كه از س��وي صيادان 
محل��ي، م��ردم و رس��انه ها درب��اره 
 حضور كش��تي هاي صيادي چيني در 
خليج فارس مطرح شد محمد رادمهر 
فرماندار جاسك با اش��اره به ضرورت 
ورود دستگاه قضا به اين موضوع گفت: 
نارضايتي هاي م��ردم به موضوع صيد 

آبزيان توسط كشتي هاي صيادي مرس��وم به چيني ها است كه مجوز دارند يا ندارند كه 
انتظار مي رود دستگاه قضا ودادستان شهرس��تان و استان به اين موضوع با جديت ورود 

كند و نحوه صيد و فعاليت آنها براي مردم وساحل نشينان شفاف شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، محمد رادمهر در ادامه گفت: موضوع صيادي كشتي هاي 
غول پيكر چيني در آب هاي خليج فارس ومحدوده شهرس��تان جاسك از طريق دستگاه 
قضايي استان وشهرس��تان بايد خاتمه پيداكند چراكه اين موضوع تمام مردم وصيادان 
 جاس��كي را نگران كرده ومعيش��ت و زندگي اين قش��ر را در شهرس��تان با خطر مواجه 

ساخته است.
رادمهر با اش��اره به اينكه رعايت حقوق ش��هروندي حق مردم اين شهرستان است بيان 
داشت: نارضايتي مردم بيشتر از كارهايي است كه مفسدان في االرض يا مفسدان اقتصادي 
در سطح كالن كشور انجام مي دهند و اين موضوع سبب نگراني مردم به ويژه دهك هاي 

پايين جامعه مي شود.
فرماندار جاس��ك با بيان اينكه بخش��ي ازاين نارضايتي ها به دليل ناكارآمدي مسووالن 
و س��وءمديريت ها به وجود آمده، بيان داش��ت: بايدهمه ما همدل وپيرو فرمايشات مقام 
معظم رهبري در شهرس��تان گام برداريم وفرماندار به عنوان نماينده عالي دولت، رييس 
دادگستري به عنوان نماينده دستگاه قضايي ونماينده مجلس به عنوان قانون گذار يك 
دل براي رفع مشكالت مردم تالش كرده و هيچ دستگاهي حق ندارد جزيره يي عمل كند.

فعاليت  كشتي هاي چيني شفاف سازي شود
اصفهان|

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان به مناس��بت گراميداشت روز 
خبرنگار در جمع خبرنگاران و مسووالن 
رسانه ملي، و با حضور در جشن بزرگ 
اعضاي خان��ه مطبوعات، اين قش��ر را 
بس��يار موثر در پيشبرد اهداف دانست 
و اعالم كرد: خبرنگاران با اطالع رساني 

شفاف و بهنگام و نيز با پيگيري مطالبات بحق مردم، مديران اجرايي را در خدمت رساني 
مطلوب به مردم ياري مي كنند.

هاش��م اميني با بيان اينكه خبرنگاران ب��ا اعمال تكنيك و ظرافت خب��ري مي توانند پل 
ارتباطي ميان مردم و مسووالن باشند خاطرنشان ساخت: خبرنگاران با رسالتي كه برعهده 
دارند مي توانند با شفاف سازي رويدادها بستر رشد وتوسعه كشور را در تمام زمينه ها مهيا 
س��ازند. هم اكنون فعاالن عرصه اطالع رس��اني با توجه به حلق��ه ارتباطي كه بين مردم و 
مسووالن هستند بايد در كنار مسووالن صنعت آب و فاضالب مردم را ترغيب به سازگاري 

با كم آبي كنند.
اميني با اينكه در تابس��تان س��ال جاري هنگام پيك مصرف آب، اصحاب رسانه تعامل و 
همكاري بس��زايي در س��ازگاري مردم با بحران كم آبي در اصفهان داشتند اظهار داشت: 
درتابستان سال جاري كه شركت آبفا استان اصفهان با چالش كم آبي مواجه شد اصحاب 
رسانه در تنوير افكار عمومي به جهت سازگاري با كم آبي نهايت همكاري را با شركت آبفا 

استان اصفهان داشته كه جاي تقدير و تشكر دارد.
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با اش��اره به غلبه بر بحران كم آبي در 
فصل تابستان اظهارداشت: خوشبختانه توانستيم در فصل تابستان با همدلي، همكاري و 
هماهنگي مردم و مسووالن برچالش كم آبي در استان غلبه كنيم بدون اينكه شاهد هيچ 

گونه تنش اجتماعي در حوزه آب شرب باشيم.

كاهش مصرف   با وجود كاهش توليد  آب

    انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق

قش�م|  فرمانده پايگاه درياباني قشم از شناسايي 
و انهدام ۳۰۰ متر خط لوله انتقال س��وخت قاچاق 
در س��واحل روس��تاي س��لخ اين جزيره خبر داد. 
سرهنگ شهريار فتاحي گفت: ۳۰۰ متر خط لوله 
انتقال س��وخت قاچاق در سواحل روستا  سلخ اين 
جزيره شناسايي شد. مرزبانان ابتداي اين خط لوله 
را در س��احل و انته��اي آن را در دريا پيدا و  اقدام به 
بيرون كشيدن لوله ها از زير ماسه هاي دريا كردند. 
قاچاقچيان اين خط لوله را با اس��تفاده از لوله هاي 
pvc در س��ايز هاي چه��ار و پنج اينچ��ي به طرز 
ماهرانه اي زير ماس��ه هاي دريا پنهان كرده و  قصد 
داشتند سوخت قاچاق را از ساحل به دريا و درنهايت 

به شناور هاي متخلف انتقال دهند.

    كشف 19 تن چاي خارجي قاچاق در مركز 
لرس�تان؛ خرم آباد| فرمانده انتظامي لرس��تان 
از كش��ف ۱۹ تن چاي خارجي قاچاق در خرم آباد 
خبر داد. سردار مهديان نسب گفت: ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي لرستان در 
اجراي طرح هاي مبارزه با ورود و خروج كاال قاچاق و 
تشديد اقدامات كنترلي در محور آزادراه خرم زال يك 
دستگاه خودرو كاميون كشنده را با هماهنگي مقام 
قضايي توقيف كردند. او با بيان اينكه كارشناسان 
ارزش محموله مكش��وفه را ۱۰ ميليارد ريال اعالم 
كردند، تصريح كرد: فرد خاطي با تش��كيل پرونده 

راهي مراجع ذيصالح شد.

    مرفهي�ن و بازاريان همداني، مش�تريان 
سفرهاي هوايي؛ همدان| رييس انجمن صنفي 
آژانس هاي مسافرتي استان همدان با بيان اينكه هيچ 
سرمايه گذاري در استان همدان در صنعت هوايي 
ورود نمي كند، از سرمايه گذاران استان خواست تا 
در اين زمينه ورود كنند.  محمد فيضي با اش��اره به 
اينكه قيمت بليت هواپيما ۲ برابر شده است، اظهار 
كرد: پرواز همدان- مشهد و همدان- كيش به علت 
عدم استقبال همداني ها و متضرر شدن چارتركننده 
و مشكالت شركت هواپيمايي آتا بسته شد. او با تاكيد 
بر اينكه سرمايه گذاري در صنعت هوايي سوددهي 
خوبي دارد، افزود: همدان س��رمايه داراني دارد كه 
حتي مي توانند هواپيما خريداري كنند اما متاسفانه 

تا كنون كسي در اين زمينه ورود نكرده است.

    تعه�د ب�ه مس�ووليت هاي اجتماعي در 
راس�تاي صرف�ه جويي؛ بندرعب�اس| مدير 
انرژي و س��ياالت شركت فوالد هرمزگان گفت: در 
راستاي انجام مس��ووليت هاي اجتماعي شركت و 
در راس��تاي تحقق تامين و توزي��ع پايداري انرژي 
الكتريكي كشور به درخواست ديسپاچينگ ملي 
و با توجه به كمب��ود برق در س��اعات اوج بار اقدام 
به كاهش مصرف به مي��زان ۱۲۰ مگاوات از تاريخ 
۲۰ خرداد كرده اس��ت . آرش بابايي افزود: كاهش 
بار با توجه به نياز مبرم كش��ور در زمان اوج مصرف 
كمك قابل توجهي به پايداري سيستم توزيع انرژي 
الكتريكي جهت جبران كمبود برق در فصل تابستان 
مي نمايد و شركت فوالد هرمزگان تا زمان كمبود 
انرژي الكتريكي و نياز شبكه همكاري خود را با برق 

منطقه اي كما كان ادامه خواهد داد.

    بازگشايي باغ وحش مشهد به شرط ها 
و شروط ها؛ مشهد| معاون دادستان عمومي و 
انقالب مشهد گفت: باغ وحش مشهد موقتا و بر 
اساس ضوابط دامپزشكي تعطيل شده و احتمال 
دارد با تاييد دامپزش��كي هفته آينده بازگشايي 
شود. محمد بخشي محبي با بيان اينكه باغ وحش 
موقتا و بر اس��اس ضوابط دامپزش��كي تعطيل 
شده است گفت: تا زماني كه دامپزشكي شرايط 
بهداشتي و فضاي مورد نياز براي زيست اينگونه ها 
را اس��تاندارد تشخيص دهد، تعطيلي باغ وحش 

ادامه خواهد داشت.

     آغ�از توزيع مرغ منجمد با قيمت تعادلي 
۶۷۵۰تومان؛ قزوين| در شرايطي كه كارشناسان 
معتقدند كه س��ازمان هاي دولت��ي بايد با توزيع 
اقالم اساس��ي فرآيند افراي��ش قيمت ها را مهار 
كنند؛ رييس س��ازمان جهاد كشاورزي قزوين 
از توزيع مرغ منجمد باقيمت ۶۷5۰ تومان در 
سطح فروش��گاه هاي زنجيره اي و تعاوني هاي 
اس��تان خبر داد. به گزارش ايس��نا، در جلسه 
ستاد تنظيم بازار محصوالت كشاورزي با حضور 
منوچهر حبيبي معاون امور اقتصادي استاندار، 
فاطمه خمسه رييس سازمان جهاد كشاورزي 
استان و مديران كل دامپزشكي و پشتيباني امور 
دام اس��تان و توليدكنندگان برگزار شد بر لزوم 
تعيين قيمت مناسب و همچنين تامين به موقع 
گوش��ت مرغ، تخم مرغ و گوش��ت قرمز استان 

قزوين تاكيد شد.

     بازار روز كوثر 14 به زودي افتتاح مي  شود؛ 
اصفهان| مدير عامل سازمان ساماندهي مشاغل 
شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان 
از افتتاح چهاردهمين بازار كوثر تا پايان مرداد ماه 
خبر داد و گفت: اين بازار كه در بلوار شفق محدوده 
منطقه ۱۳ شهرداري اصفهان واقع شده، به مناسبت 
عيد س��عيد قربان به بهره برداري مي رسد.  محمد 
مجيري با اشاره به استقبال شهروندان از بازارهاي 
روز كوثر تصريح كرد: اكنون در مجموع ۱4 بازار روز 
كوثر در ش��هر اصفهان فعال و يك بازار روز نيز در 

دست احداث است. 

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

اصفهان|
رييس اتحاديه فروش��ندگان گوشت قرمز با بيان 
اينكه يكي از مشكالت مهم گراني گوشت است، 
گفت: وقتي قيم��ت ارز ب��اال رود، دام به صورت 

غيرمستقيم صادر مي شود.
رضا انصاري در گفت وگو با تس��نيم با بيان اينكه 
دام به صورت غيرمس��تقيم صادر مي شود، اظهار 
داش��ت: وقتي نرخ ارز باال ب��رود بعضي دام را غير 
مس��تقيم صادر مي كنند و پول خوبي هم به دالر 

مي گيرند. افزايش قيمت ارز س��بب صادرات دام 
به خارج از كشور موجب كمبود گوشت و افزايش 

قيمت گوشت مي شود.
او افزود: خشكسالي، نبودن آب، گراني آذوقه دام 
و س��وء مديريت داليل ديگر گراني گوشت قرمز 
اس��ت، وقتي كه كار دست كاردان نباشد وضع به 

اين صورت مي شود.
رييس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: قطعي برق موجب مي شود تا دو، سه ساعت 

در روز يخچال قصابي ها خاموش ش��ود و قطعي 
برق نيز در اين امر بي تاثير نيست.

او با بيان اينكه امروز يكي از مش��كالت مهم براي 
شهروندان، گراني گوش��ت است، گفت: شهروند 
پولي ندارد كه گوش��ت بخ��رد. قصابي كه روزي 
4۰ كيلوگرم گوش��ت مي فروخته حاال ۱۰ كيلو 
هم نمي تواند بفروشد. با اين گراني و اين هزينه ها 
واقع��ا زندگي هم براي مردم و ه��م براي اعضاي 

صنف ما سخت است.

انصاري ادامه داد: به علت ركود پروانه هاي كسب  
لغو مي شود، قصاب ها مي گويند به علت كسادي 
بازار و عدم س��ود باي��د مغازه را تعطي��ل كنيم. 
حدود ۱۰۰ پرونده براي بررس��ي داليل تعطيلي 
واحدهاي صنفي به دست ما رسيده است، دليل 
آن كسادي بازار و نخريدن و گراني گوشت است.

او اف��زود: عل��ت ديگ��ر گراني گوش��ت عرضه و 
تقاضاس��ت. وقتي دام كم است و تقاضا زياد است 

مسلما قيمت ها باال مي رود.

افزايش قيمت ارز سبب صادرات دام و گراني گوشت شد

برش
معاون رييس جمهوري در سفر به آذربايجان شرقي:

بازار ارز را كنترل مي كنيم
رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه 
ب��ازار ارز را كنترل مي كنيم، گف��ت: دولت به 
زودي به تكانه اي كه به بازار ارز وارد شده است، 

فائق مي آيد. 
 محمد باقر نوبخت در ديدار با نماينده ولي فقيه 
در اس��تان، با بيان اينكه برنامه هاي معيش��تي 
جديدي براي رفاه مردم داريم، اظهار كرد: طبق 
اعالم صندوق بين المللي پول، ايران با وضعيت 
كنوني، هيجدهمين اقتصاد جهان بوده و تا چند 
سال آينده نيز از كانادا و عربستان پيشي گرفته 

و به رتبه پانزدهم خواهد رسيد. 
 او در بخ��ش ديگ��ري از س��خنانش يك��ي از 
اهداف س��فر به تبريز را انعكاس و انتقال سالم 

رياس��ت جمهوري و اعض��اي دولت ب��ه مردم 
اين اس��تان عنوان ك��رد و گفت: اين س��فر در 
راستاي پاسخ به خوبي هاي مردم تبريز صورت 
مي گيرد. پروژه اتصال راه آهن ميانه به بستان 
آباد و بس��تان آباد به تبريز ج��زو مطالبات بجا 
و مناس��ب مردم اين استان اس��ت كه در سفر 
رياس��ت جمهوري به اين استان در اولويت قرار 

گرفت. 
 نوبخ��ت از ريل گ��ذاري ۱۰۰ درصدي بخش 
ميانه به بس��تان آباد خب��ر داد و گفت: تنها ۲۰ 
كيلومتر از اتصاالت و جوشكاري هاي اين مسير 
ناتمام مانده اس��ت كه اميدواريم در سفرهاي 

بعدي با قطار به تبريز سفر كنيم. 

 او با اش��اره به اعتبار 45۰ ميليارد توماني براي 
اتمام راه آهن بس��تان آباد به تبريز عنوان كرد: 
ما ۳۰۰ميليون از اين اعتبار را به صورت اوراق و 
اسناد و از طريق وزارت راه پرداخت مي كنيم و 
۱5۰ ميليارد تومان نيز براي اتمام پل هاي اين 
پروژه مورد نياز است كه طبق برآوردها آن هم 

به صورت نقدي تامين مي شود. 
 نوبخت در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره 
به وحدت ميان مردم و مسووالن در آذربايجان 
ش��رقي تصريح كرد: وحدت و همدلي نماينده 
ولي فقيه در اين اس��تان با مردم و مسووالن از 
مرزهاي اين استان گذشته است، بايد به مردم 

اين استان تبريك گفت.
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عقب نشيني محيط زيست به سود صنايع
ريحانه جاويدي  

خش��ك ش��دن درياچه اروميه، روند م��رگ تدريجي 
تاالب هاي كشور، بحران آب، ريزگرد، فرونشست خاك 
و به تازگي داستان پر س��ر و صداي وضعيت نامطلوب 
محيط زيست در عس��لويه كه چند روز پيش از سوي 
عيسي كالنتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور نيز مطرح شد، حكايت از آن دارد كه محيط زيست 
به نفع پروژه هاي اقتصادي عقب نشيني مي كند و ماليات 
سبز و جريمه هاي نقدي كه براي جبران اين تخريب ها 
در نظر گرفته شده هم، به جاي آنكه براي حل بحران هاي 
محيط زيستي خرج شود، صرف جبران كمبود بودجه 
سازمان هاي ديگر مي شود. به اين ترتيب در سودآوري 
طرح هاي توسعه، هزينه اجتماعي آنطور كه بايد لحاظ 
نمي شود و نتيجه بي توجهي به چنين موضوعي، كار را به 
آنجا مي كشاند كه بعد از بروز بحران، بايد با هزينه بسيار 

بيشتر به فكر راه حل براي معضالت ايجاد شده، بود.

    ضد و نقيض در يك سازمان
 اين ميان قوانين موجود در كشور هم به ادامه اين روند 
دامن مي زنند، چرا كه با در نظر گرفتن پرداخت سهم 
يك درصدي از توليدات به عنوان جريمه براي صنايع 
آالينده، راه براي بروز تخلف محيط زيستي هموار شده 
است در حالي كه محيط زيس��ت از عوايد اين جريمه 
بي نصي��ب بوده و آنچه از آن با عنوان ماليات س��بز ياد 
مي شود به جاي آنكه براي بهبود تخريب ها صرف شود، 
باز هم براي جبران كمبود بودجه پروژه هاي عمراني و 
توليدي استفاده مي شود. بي توجهي به ارزيابي محيط 
زيس��تي، كار را به آنجا رس��انده كه در سال هاي اخير 
بحران هاي محيط زيستي ناش��ي از استقرار صنايع و 
گس��ترش پروژه هاي عمراني كه بدون در نظر گرفتن 
ارزيابي در دولت هاي نهم و ده��م، آغاز به كار كرد، به 
بيشترين حد خود رس��يده است، حال آنكه نه ماليات 
س��بز به كمك محيط زيس��ت آمده و نه قانون اجازه 
بررس��ي مجدد در پروژه هاي گذشته را به اين سازمان 
مي دهد. در اين ميان محدوديت زم��ان براي ارزيابي 
محيط زيستي طرح هاي اقتصادي و توسعه اي هم مزيد 
بر علت ش��ده تا محيط زيست از هر طرف ميان هجوم 
توسعه، رنگ ببازد. طبق قانون مصوب مجلس شوراي 
اس��المي، س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور، در 
مدت 2 ماه بايد نتيجه ارزيابي محيط زيستي پروژه هاي 
كالن عمراني و صنعتي را اعالم كند، حال آنكه مديركل 

دفتر ارزيابي محيط زيس��تي سازمان حفاظت محيط 
زيست كشور معتقد است اين مدت زمان محدود بوده 
 و براي چنين بررس��ي كافي نيست. اما صحبت هاي او 
با اظهاراتي كه عيسي كالنتري، رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور چندي پيش مطرح كرد، تناقض 
دارد. مرداد امسال كالنتري با بيان اينكه سازمان محيط 
زيست با تعلل در ارزيابي محيط زيستي سبب مي شود 
پروژه هاي توسعه كشور ديگر توجيه اقتصادي نداشته 
باشند، بيان كرد: » سازمان محيط زيست در كشور به 
عنوان سازمان محيط ايست تلقي مي شد. در كشوري 
كه ميليون ها فارغ التحصيل دانشگاهي بيكار داريم و 
اصوال دانش آموختگان بيكار با س��رمايه گذاري شاغل 
مي شوند معطل گذاشتن پروژه ها براي انجام 'طرح هاي 
ارزيابي' بسيار غيرمنطقي است. 260 پروژه توسعه اي 
كشور با بيش از 30 ميليارد دالر سرمايه گذاري ارزي و 
بيش از 650 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري داخلي در 
سازمان محيط زيست گير كرده است. اين سازمان طبق 
قانون 60 روز براي ارزيابي محيط زيستي طرح ها زمان 
دارد. اين م��دت را به 45 روز كاهش داده ايم تا به جاي 
10 تا 14 سال معطلي مردم، صرفا 45 روز زمان پاسخ 

به مردم را داشته باشيم تا از »سازمان ايست« تبديل به 
سازمان زيست شويم.« 

حال آنكه حميد جاللوندي، مديركل دفتر ارزيابي محيط 
زيستي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، معتقد 
اس��ت حتي همان مدت زمان دو ماه��ه هم براي انجام 
 ارزيابي محدود است. او درباره اين موضوع به »تعادل«
گفت: »طرح هاي اقتصادي ك��ه براي دريافت مجوز به 
سازمان محيط زيست ارجاع داده مي شود، در دو سطح 
مورد بررس��ي قرار مي گيرد. 55 عن��وان از اين طرح ها 
مشمول اين موضوع هس��تند كه گزارش ارزيابي آن از 
سوي يك مشاور از س��ازمان برنامه و بودجه به سازمان 
محيط زيست ارجاع داده ش��ود كه طبق برنامه ششم 
توسعه،  سازمان محيط زيس��ت دو ماه فرصت دارد كه 
نتيجه را اعالم كند. سطح ديگري از طرح ها كه 1500 
مورد را ش��امل مي شود در س��طح مديران كل استاني 
بررسي مي ش��ود كه طبق ماده 11 قانون هواي پاك،  تا 
يك ماه فرصت اظهارنظر وجود دارد اما براي طرح هاي 
كالن توس��عه كه مهلت دو ماهه وجود دارد بايد توجه 
كرد كه با توجه به چالش هاي موجود در اين طرح ها كه 
ش��امل طرح هاي عمراني،  توليدي،  صنعتي،  فرودگاه 

و گردش��گري مي ش��ود، دو ماه زمان كافي نيس��ت و 
اين موض��وع بزرگ ترين چالش ما در بح��ث ارزيابي 

پروژه هاست.«

    تكليف پروژه هاي بدون ارزيابي چه مي شود؟
جاللوندي در پاس��خ به اين موضوع كه طرح هايي كه 
در دول��ت نهم و ده��م بدون درياف��ت ارزيابي محيط 
زيستي به اجرا رسيدند،  قرار است چگونه تعيين تكليف 
شوند،  افزود: » موارد بس��ياري پروژه توسعه داريم كه 
در دولت هاي گذشته به اجرا درآمدند اما مجوز محيط 
زيس��ت را ندارند حال آنكه به موجب ماده 195 قانون 
برنامه پنجم توس��عه، ماده 105 برنامه سوم توسعه و 
ماده 75 برنامه چهارم توس��عه هر طرحي بايد قبل از 
اجرا ارزيابي محيط زيستي دريافت كند حال با توجه به 
اينكه اين اتفاق در دولت گذشته جدي گرفته نشده بود، 
ما فهرستي از اين پروژه ها تهيه كرده و به دستگاه هاي 
نظارتي اعالم كرديم و از س��ه س��ال گذشته به دنبال 
اين موض��وع بوديم كه راهكاري براي حل آن داش��ته 
باش��يم اما قانون در برابر اين موضوع مسكوت بود. در 
كميته ارزيابي اين موضوع مطرح شد اما دستگاه هاي 

نظارتي به محيط زيس��ت اعالم كردند كه چون طرح 
در حال اجرا اس��ت اين سازمان مسلوب االختيار بوده 
و طبق قان��ون اجازه دخالت در اين م��وارد را ندارد. به 
اين ترتيب از سه سال گذشته تا امروز يك كميته سه 
نفره متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون 
حقوقي رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست كشور براي اين موضوع تشكيل شد و قرار است 
اين طرح ها در اين كميته بررسي شده و در هيات دولت 
 براي آنها تصميم گرفته ش��ود ك��ه از آن زمان تاكنون

40 طرح به اين ترتيب تعيين تكليف شدند.«

      ماليات سبز سودي براي محيط زيست ندارد
يك��ي از موضوعات ديگري ك��ه در بحث تخريب هاي 
محيط زيس��تي بايد به آن توجه ش��ود، ماليات سبز 
اس��ت. مالياتي كه قرار بود به سود محيط زيست باشد 
اما اكنون روند ديگري به خود گرفته اس��ت. مديركل 
دفتر ارزيابي محيط زيس��تي سازمان حفاظت محيط 
زيست كش��ور، درباره اين موضوع گفت: » واحدهاي 
صنعتي و توس��عه اي در كشور داريم كه در رده صنايع 
آالينده هستند. سازمان محيط زيس��ت در پايان هر 
س��ال فهرس��تي از اين صنايع تهيه كرده و در اختيار 
سازمان امورمالياتي كشور قرار مي دهد. اين سازمان هم 
طبق قانون يك درصد عوارض آاليندگي از اين صنايع 
دريافت مي كند اما موضوع��ي كه مطرح بود،  حكايت 
از آن داش��ت كه اين قانون نيازمند اصالحات بود چرا 
كه پيش از اين هر صنايعي با هر ميزان آاليندگي بايد 
 يك درصد ماليات مي داد در شرايط فعلي اگر صاحبان 
يك صنعت 50 درصد از آلودگي خود را كاهش دهند، 
اين ميزان ماليات برايشان كمتر مي شود اما موضوعي 
كه در قانون ماليات س��بز بايد به آن توجه ش��ود سهم 

سازمان محيط زيست است.«
جاللون��دي اف��زود: » طب��ق قانون محيط زيس��ت 
س��هم چنداني از اين ماليات ندارد،  مش��خص نشده 
اس��ت كه چه ميزان از اين ماليات بايد صرف جبران 
تخريب هاي محيط زيستي شود و بيشتر اين ماليات 
سهم شهرداري و وزارت راه و شهرسازي مي شود. در 
نهايت تنها 20 درصد از آن سهم صندوق ملي محيط 
زيست اس��ت. با اين وجود در گزارش ارزيابي محيط 
زيستي اگرچه درباره ماليات سبز چيزي وجود ندارد 
اما جريمه هاي��ي براي جب��ران تخريب هاي محيط 

زيستي در نظر گرفته شده است.«

سخنگويوزارتبهداشتمطرحكرد

دستور خاص براي بيماران خاص
س��خنگوي وزارت بهداش��ت در پاس��خ ب��ه برخي 
اظه��ارات درب��اره حذف پوش��ش بيم��ه اي برخي 
ملزومات مصرف��ي بيماران تاالس��مي، گفت: وزير 
بهداش��ت موكدا دستور دادند كه ش��رايط بيماران 
خاص هيچ تغييري نكند و طبق اعالم شوراي عالي 
بيم��ه هيچ خدمتي از پوش��ش حمايتي بيمه براي 

بيماران خاص از بسته خارج نشده است.
اي��رج حريرچي در پاس��خ به س��والي درب��اره نحوه 
قيمت گ��ذاري داروها، تجهيزات و ملزومات مصرفي 
پزش��كي كه به آنه��ا ارز دولتي اختص��اص مي يابد، 
گفت: بطور ش��فاف مي گوييم كه در اين زمينه آقاي 
رييس جمهور دو نامه نوش��تند؛ يكي ب��ه كل وزرا و 
يكي هم به وزارت بهداش��ت. بر همين اساس قيمت 
داروها و تجهيزات و ملزومات پزشكي كه ارز دريافت 
مي كنند، بر اساس ارز دريافتي و توسط سازمان غذا و 
دارو اعالم شود. حتي اجازه نمي دهيم كه يك درصد 
در اين قيمت ها تغيير ايجاد شود. در حال حاضر دولت 
3.5 ميليارد دالر از منابع ممتاز و در دسترسش را به 
بهداشت و درمان اختصاص داده است. بنابراين قرار 
نيست ما دالر را با ارز 4200 توماني ارايه دهيم و مردم 
با قيمت بيشتر دارو را تحويل بگيرند. اين اقدام شبيه 
به يك شوخي است و نه تنها با آن برخورد مي كنيم، 
بلكه اگر ما هم كوتاهي كنيم، دستگاه هاي نظارتي با 

ما برخورد خواهند كرد.

     از تخلف يك دالري هم نمي گذريم
حريرچي افزود: در حوزه دارو 255 ميليون و 334 
ه��زار و 115 دالر، در زمينه مواد اوليه داروها 137 
ميلي��ون و 633 هزار دالر، در زمينه بس��ته بندي و 
ملحقات دارو 25 ميليون و ۸1 هزار دالر و در حوزه 
تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي 412 ميليون 
و 435 هزار دالر تا هجدهم مرداد ماه گشايش اعتبار 
شده است. ما همه اين ارقام را به ريز بررسي مي كنيم 
و حت��ي از يك دالر و يك س��نت ه��م نمي گذريم. 
س��خنگوي وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ايسنا 
درب��اره برخي مباحث مطرح ش��ده مبني بر حذف 
پوشش بيمه اي ملزومات مصرفي بيماران تاالسمي 
گفت: وزير بهداشت موكدا دستور دادند كه شرايط 
بيماران خاص هيچ تغييري پيدا نكند و طبق اعالم 
شوراي عالي بيمه هيچ خدمتي از پوشش حمايتي 
بيمه براي بيماران خاص از بسته خارج نشده است. 
حريرچي در پاسخ به سوالي درباره نحوه تخصيص 
ارز به ش��ركت ها در حوزه سالمت، گفت: بايد توجه 
كرد كه در مقاطع مختلف امس��ال سياس��ت هاي 
ارزي، تفاوت هايي داشت. به عنوان مثال در مقطعي 
از س��ال تخصيص ارز براي وارد كنندگان آزاد بود و 
هر كسي مي توانست آن را دريافت كند. در مقطعي 
هم ارز تخصيصي با دس��ت بازتر ارايه ش��د و دولت 
اعالم كرد كه هر كس تقاضاي ارز دارد به ما مراجعه 

كند. در حال حاضر اما سياست بانك مركزي تغيير 
كرده و معيارهاي س��خت گيرانه ت��ري مورد توجه 

قرار گرفته است.
او افزود: بر همين اس��اس ما هم ارزهاي تخصيصي 
را سهميه بندي كرده ايم و به تفكيك مشخص شده 
است كه چقدر ارز به دارو، چقدر به توليد دارو براي 
مواد اوليه، صنايع جانبي، حوزه تجهيزات پزش��كي 
س��رمايه اي و مصرفي و ... اختص��اص مي دهيم. از 
طرفي ممكن اس��ت اكنون يك داروي بس��يار مهم 
به اندازه مصرف يك س��ال در كشور ذخيره داشته 
باشد. قاعدتا اگر توليد كننده يا وارد كننده اين دارو، 
تقاض��اي ارز كند به او ارز نمي دهيم و مي گوييم كه 
ذخيره اين دارو كامل اس��ت. بنابراين بايد به نكات 

اين چنيني توجه كرد.

    اخذ تعهد از واردكنندگان دارو
حريرچي ادامه داد: طبق ابالغيه اي كه به ما شده تمام 
مراحل تخصيص ارز را انجام مي دهيم. طبق ابالغيه 
رييس جمهور كليه وارد كنندگان كاالهاي پزشكي و 
اختصاصي موظفند تعهد كنند كه مقررات واردات، 
عرضه، نحوه و شبكه توزيع، شيوه قيمت گذاري و نحوه 
فروش را كه به دس��تگاه هاي مسوول اعالم مي شود، 
رعايت كنن��د. در صورت هر گونه ع��دم رعايت اين 
قوانين، مكلفند كه مابه التفاوت نرخ رسمي و نرخ بازار 

را بپردازند. دستگاه هاي مذكور هم حداكثر يك هفته 
فرصت دارند تا اين مسائل را اعالم كنند و هنگام ثبت 
سفارش و صدور مجوز، تعهد مربوطه را از وارد كننده 
اخذ كنند. حريرچي همچنين گفت: بايد توجه كرد 
كه در حوزه واردات م��ا ارز را به يك بانك مي دهيم 
و اين بانك به بانك طرف خارجي اعالم مي كند كه 
اين ارز در اختيار من است. بنابراين شما كاال را توليد 
كنيد. در اينجا درصدي به عنوان پيش پرداخت به 
طرف خارجي ارايه مي ش��ود و زماني كه كاال توليد 
شد، تحويل طرف خارجي شد و وارد كمرگ شد و ما 
آن را تحويل گرفتيم، بانك ما پول را به بانك طرف 
مقابل واريز مي كند. طبق آيين نامه سه ماه فرصت 
وارد كردن كااليي كه به آن ارز اختصاص يافته، داده 
شده است. در بند 4 اين ايين نامه هم مشخص شده 

كه به منظور تامين شفافيت و استفاده از نظارت بانك 
مركزي و گمرك بايد در مراحل تامين ارز، تخصيص 
آن، حمل، انب��ار و ترخيص كاال اطالعات مربوط به 
توزيع كاال و عوامل دست اندركار را به دستگاه هاي 
مسوول اطالع دهند. حريرچي با بيان اينكه ليست 
ش��ركت هايي كه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 
ارز دريافت مي كنند، ليست پيچيده اي است، گفت: 
در ح��وزه دارو تعداد داروها در ح��د چند هزار قلم 
اس��ت و نهايتا با 100ش��ركت طرفيم، اما در حوزه 
ملزومات و تجهيزات پزشكي بيش از چند صد هزار 
قلم وجود دارد و شركت هايشان هم زيادند. بنابراين 
هم اقالم شان متنوع تر است و هم شركت هاي شان 
بيش��تر. بر همين اس��اس قيمت گذاري ش��ان هم 

دشوارتر است.

بطحايي: اردوگاه باهنر 
فروخته نشده

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه اردوگاه باهنر 
متعلق به آموزش و پرورش است گفت: با توجه به 
حساسيت هايي كه وجود دارد اميد است پرداخت 
كل ديون از سوي سازمان برنامه و بودجه به زودي 
انجام شود. اردوگاه باهنر اصال و ابدا فروخته نشده 
اس��ت. محمد بطحايي با بي��ان اينكه اگر نگوييم 
اهداف پرورش��ي باالتر از اهداف آموزش��ي است، 
اما بايد در همان سطح پيش برود گفت: ما توسعه 
متوازن در همه س��احت هاي ش��ش گانه تربيتي 
را دنبال مي كنيم. او اف��زود: امروز اين عدم تقارن 
به وضوح مشخص اس��ت. الزم است برقراري اين 
توازن از دوران ابتدايي شروع شود. وزير آموزش و 
پرورش با بيان اينكه امروز مدرسه بايد ضمن تحقق 
اهداف آموزشي، توجه بيشتري به اهداف تربيتي 
و مهارت هاي زندگي داشته باشد ادامه داد: بايد در 
اين مسير خانواده ها با ما همراه شوند زيرا معموال 
تلقي آنها عمدتا فراگي��ري محفوظات و تعاريف 
كتب درسي است كه بايد تغيير كند، البته به اهداف 
پرورشي در كتب درسي توجه داريم. الزم است به 
تدريج خانواده ها را با اهداف خود همسو كنيم. او 
با اش��اره به كسب دستاوردهاي يك سال اخير در 
زمينه همسويي اهداف عنوان كرد: اين ادبيات تا 
حدودي در جامعه امروز جاي خود را باز كرده و اين 
باور در حال شكل گيري است كه مدرسه تنها محل 
يادگيري مباحث آموزشي نيست و بايد محلي براي 
زندگي دانش آموزي باشد. وزير آموزش و پرورش با 
اشاره به نقش و جايگاه آموزش و پرورش در تحقق 
شعار سال گفت: با توجه به جامعه گسترده قريب به 
30 ميليوني مخاطبان احساس تكليف مي كنيم كه 

براي ترويج كاالي ايراني نقش ايفا كنيم.

پيشگيري از معلوليت زايي 
۱۴۲۸ جنين

سرپرس��ت وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
گفت: در س��ال 96 با انجام 142۸ س��قط قانوني، 
توانستيم معلوليت زايي را در جامعه كاهش دهيم. 
انوشيروان محسني بندپي اظهار كرد: در راستاي 
الزام غربالگري ژنتيك و پيشگيري از معلوليت ها 
كه در سال گذش��ته اجباري شد و با توجه به رشد 
آگاهي مردم جامعه در سال گذشته، از تولد 142۸ 
نوزاد معلول با انجام سقط قانوني جلوگيري كرديم 
كه اين اقدام با نظر پزش��كي قانوني و سه پزشك 
متخصص مطابق با فتواي مجتهدين انجام ش��د. 
او گفت: آيين نامه اجباري شدن غربالگري ژنتيك 
ازدواج هفته گذشته در كميسيون اجتماعي دولت 
به تصويب رس��يد و قرار اس��ت به زودي در هيات 
دولت بررسي شود. سرپرس��ت وزارت تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي ادامه داد: به دنبال اين هس��تيم 
تا مراكز نگه��داري از كودكان باالي 2.5 س��ال را 
به بخش خصوصي واگذار كنيم و بر اين اس��اس، 

برنامه ريزي هاي الزم انجام شده است. 
محسني بندپي با اش��اره به اينكه 50 تا 60 درصد 
هزينه نگهداري از معلوالن و س��اير مددجويان با 
كمك خيرين و بخش خصوصي پرداخت مي شود، 
گفت: مابقي كمك هزينه آنها را نيز بهزيستي تقبل 
مي كند. سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با تاكي��د بر اينك��ه توانمندس��ازي و بازگرداندن 
مددجوي��ان به جامعه در اولوي��ت اقدامات ما قرار 
دارد، افزود: در س��ال 92 تعداد مراكز و موسسات 
غيردولتي م��ا ۸000 مركز بود كه ب��ا واگذاري به 
بخش خصوصي، در ح��ال حاضر تعداد اين مراكز 
به 24 هزار مركز رس��يده اس��ت. او تاكيد كرد: در 
هر جامعه اي عده اي از فرصت هاي برابر برخوردار 
نيستند مانند فردي كه دچار ضايعه نخاعي شده يا 
كودكي كه بي سرپرست و بدسرپرست مي شود و در 
هر سيستم، نظام و حاكميتي، اين وظيفه وجود دارد 
كه به اين افراد س��رويس و خدمات ويژه داده شود 
تا آنها در مسير برگشت پذيري جامعه قرار گيرند. 
محسني بندپي با تاكيد بر اينكه 95 درصد مراكز 
خود را واگذار كرده ايم، گفت: جز كودكان شيرخوار 
كه آن نيز برنامه ريزي ها براي واگذاريش��ان انجام 
شده، س��اير مراكز و موسسات نگهداري معلوالن 
جس��مي حركتي، روح��ي روان��ي و ... را به بخش 
خصوص��ي واگذار كرده ايم و تنه��ا 5 درصد از اين 

مراكز دولتي هستند. 

ساخت مدرسه سبز در تهران
مديركل نوسازي مدارس استان تهران با بيان اينكه 
در آموزش و پرورش، تولي گري س��اخت مدارس 
سبز به سازمان نوسازي مدارس سپرده شده است، 
 گفت: قصد داري��م در تهران ابتدا يك مدرس��ه را 
بر مبناي اصول مديريت سبز طراحي كرده و بسازيم. 
علي شهري درباره روند ساخت »مدارس سبز« در 
پايتخ��ت اظهار كرد: مدارس س��بز در قالب حفظ 
محيط زيست و بهينه سازي مصرف در انرژي و آب 
اس��ت. در حال حاضر با معضالت زيست محيطي 
روبرو هس��تيم و بايد فرهنگ حفظ محيط زيست 
در مدارس ش��كل بگي��رد. او اف��زود: بايد آموزش 
مسائل محيط زيستي براي دانش آموزان، مربيان 
و اولياء به صورت جدي پيگيري ش��ود و آموزش و 
پرورش مي تواند پايگاه خوبي براي آموزش اصول 
زيست محيطي باش��د. مديركل نوسازي مدارس 
اس��تان تهران با بيان اينكه در آم��وزش و پرورش، 
تولي گري ساخت مدارس سبز به سازمان نوسازي 
مدارس سپرده ش��ده اس��ت، به خانه ملت گفت: 
براين اساس سازمان نوسازي بايد از ابتدا در ساخت 
مدارس، فاكتورهاي مديريت س��بز را اعمال كند. 
طبق اين طرح بايد مدارس را از ابتدا طوري بسازيم 
كه به كاهش مصرف ان��رژي، كاهش مصرف آب، 
تامين فضاي س��بز در محوطه و برخورداري از نور 
مناسب منجر شود.  شهري ادامه داد: عالوه بر اين، 
بعد از بهره برداري م��دارس، دانش آموزان بايد در 
بهينه سازي مصرف آب، برق و انرژي آموزش ديده 

و كمك كنند.

عضو مجمع نمايندگان اس��تان تهران گفت: مجلس 
پيگير برنامه ها و تصميمات ماخوذه براي س��اماندهي 
معضالت پااليشگاه نفت تندگويان و ساكنين اين منطقه 
است. فاطمه ذوالقدر در مورد طرح برخي اخبار مبني بر 
نشت مواد نفتي از پااليشگاه شهيد تندگويان به مزارع 
كش��اورزي جنوب تهران، گفت: پااليشگاه نفت شهيد 
تندگويان در جنوب شهر تهران در كنار مزاياي اقتصادي 
و اشتغالزايي، آثار سوء زيست محيطي و ضريب پايين 
ايمني و اس��تاندارد دارد. او افزود: مشكل نشت نفت در 
آب هاي زيرزميني، دپو گاز و احتمال انفجار و آسيب به 
محصوالت كشاورزي بخشي از تهديداتي است كه اين 
پااليش��گاه براي ساكنين اين منطقه به همراه داشته و 
نبود استانداردها و ضرايب ايمني در سال گذشته باعث 
شد ٦ نفر از كارگران اين پااليشگاه در حادثه آتش سوزي 
جان خود را از دست بدهند.  وي به خانه ملت گفت: در 
رايزني هاي انجام ش��ده با مسووالن پااليشگاه اين ادعا 
مطرح شد كه اصول زيس��ت محيطي و ايمني رعايت 
شده و درصدد ارتقا اس��تانداردها براي حداقل آسيب 
به محيط زيس��ت و افزايش ضريب ايمني كارمندان و 
كارگران هستند، اما متاسفانه گذر زمان صرفا عميق تر 
شدن اين معضالت را نشان مي دهد؛ بطوري كه به واسطه 
اين پااليشگاه حتي روستاي اسماعيل آباد كامال تخليه 

ش��ده اس��ت، اين در حالي كه ما اجازه نداريم بر اساس 
شاخص هاي توسعه پايدار براي توسعه صنعتي تخريب 
يك روس��تا يا مهاجرت اجباري ساكنين منطقه اي را 
باعث ش��ويم. اين نماينده مردم درمجلس دهم، اظهار 
كرد: از اين رو پس از واقعه دلخراش فوق براي رسيدگي 
به وضعيت پااليشگاه شهيد تندگويان و مشكالتي كه در 
منطقه ايجاد كرده بازديدي توسط مجمع نمايندگان 
تهران انجام گرفت و مقرر شد كميسيون هاي تخصصي 
مجلس پيگير تمام مسائل و مش��كالت حادث در اين 

پااليش��گاه و مشكالت ايجادي توس��ط اين پااليشگاه 
براي ساكنين به ويژه درخصوص آلودگي هاي زيست 
محيطي و جلوگيري از نشت مواد نفتي درمحصوالت 
كش��اورزي اين منطقه باشند. عضو مجمع نمايندگان 
استان تهران با اشاره به اينكه در اين خصوص نشست هاي 
با مسووالن محيط زيست، شوراي شهر، ستاد مديريت 
بحران و وزارت نفت انجام شده است، گفت: مجلس پيگير 
برنامه ها و تصميمات ماخوذه براي ساماندهي معضالت 

منطقه و ساكنين است.

ورودمجلسبهپروندهآلودگيزيستمحيطيپااليشگاهتندگويان
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
برگزاري انتخابات مجمع ملي جوانان تا دي ماه خبر داد 
و گفت: ادعاي وزارت كشور در مورد ارسال نشدن نامه 
درخواست ثبت شناسه سازمان هاي مردم نهاد از سوي 
وزارت ورزش و جوانان درس��ت نيست و آمادگي آن را 

داريم كه اين مكاتبات را رسانه اي كنيم.
محمد مهدي تندگويان همچنين با اش��اره به اينكه 
آمارها نش��ان مي دهد ك��ه افزاي��ش وام ازدواج باعث 
افزايش انگيزه جوانان براي ازدواج ش��ده است، اظهار 
كرد: آمار ثبت ازدواج از ابتداي امس��ال افزايش يافته 
است. همچنين سه هزار و 953 كارگاه  ازدواج در سال 

96 براي بيش از 174 هزار نفر برگزار شده است.
تندگويان با بيان اينكه 62 درصد از شركت كنندگان 
كارگاه هاي ازدواج زنان بوده اند، بيان  كرد: 37 درصد از 
مراجعه كنندگان آقايان بودند و همچنين 57 درصد از 
اين افراد مجرد و حدود 42 درصد از آنها متاهل بوده اند. 
او در ادام��ه  اظهار كرد: 12 درصد از مراجعه كنندگان 
بيكار، 16 درصد دانشجو، 20 درصد داراي شغل آزاد و 
14 درصد نيز خانه دار بودند. همچنين علت مراجعه 60 
درصد از اين افراد مشكالت خانوادگي بوده است. معاون 
ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
به اينكه در استان تهران 40 مركز تخصصي مشغول 

فعاليت هس��تند، خاطرنش��ان كرد: در استان تهران 
12 هزار نفر به اين مراكز مراجعه كرده اند. او با اش��اره 
 به موضوع خيرين ازدواج نيز، تصريح كرد: متاس��فانه 
همچنان موضوع خيرين ازدواج ساماندهي نشده . با اين 
حال در 12 استان و سه شهرستان مجمع خيرين شكل 
گرفته اس��ت. تندگويان با اشاره به برگزاري جشنواره 
در هفت��ه  »ازدواج « از 22 تا 2۸ م��رداد ماه و برگزاري 
 كارگاه هاي آموزشي در حوزه »مهارت هاي زندگي« 
در 429 شهرس��تان، اظهار كرد: در سراسر اين هفته  
مراكز مشاوره زير نظر وزارت ورزش و جوانان به شكل 
رايگان به مراجعه كنندگان خدمات ارايه مي دهد. وي 
در اين نشست با اشاره به اينكه نسبت طالق به ازدواج در 
سال 96 حدود 29 درصد بوده است، بيان  كرد: اين آمار 
به اين معنا است كه به ازاي هر 100 ازدواج 29 طالق 
اتفاق افتاده است. همچنين نمودارها نشان مي دهند 

كه از سال 75 تا 96 روند طالق صعودي بوده است.
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در ادامه  با اش��اره به اينكه تعداد ازدواج در كل كش��ور 
بطور ميانگي��ن 10 درصد كاهش را نش��ان مي دهد، 
خاطرنش��ان كرد: عمده علت اين موضوع اقتصادي و 
ساير علل آن موضوعات فرهنگي مثل تغيير باورها و 

اعتقادات هستند. 

روندصعودي»طالق«ازسال۷۵تا96
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ارز ايرالين ها به جاي سامانه »سنا« از سامانه »نيما« خواهد شد 

وعده تعديل قيمت سفرهاي هوايي با   ارز جديد
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه طي روزهاي اخير قيمت بليت پروازهاي 
داخلي و خارجي افزايش چشمگيري داشته و قيمت 
برخي مس��يرهاي خارجي تا 250 درصد هم گران 
شده اس��ت، دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
از وع��ده بانك مركزي ب��راي تامي��ن ارز مورد نياز 
ايرالين ها از سامانه نيما خبر داد و گفت: با توجه به 
اينكه نرخ ارز نيما بر اس��اس نرخ دالر در بازار ثانويه 
است، قيمت بليت پروازها به صورت ماليم ۴0 تا 50 
درصد نسبت به گذشته )زماني كه ارز ۴200 توماني 

به ايرالين ها تخصيص مي يافت( افزايش مي يابد.
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با تسنيم افزود: 
تا چندي پيش ارز مورد نياز ش��ركت هواپيمايي با 
نرخ ۴200 توماني )دولتي( تامين مي شد، اما مدتي 
بود كه ديگر اين نوع در اختيار ايرالين ها قرار نگرفت 
و بر اساس بخش��نامه بانك مركزي هم قرار بود ارز 
ايرالين ها بر اس��اس سامانه س��نا تامين شود، اما با 
پيگيري هاي صورت گرفته مقرر شده تا ارز از طريق 
سامانه نيما كه ارز بازار ثانويه بوده و قيمت آن حدود 

7۴00 تومان است، تامين شود.
تغيير در سامانه دريافت ارز ايرالين ها از سنا به نيما 
در شرايطي انجام مي ش��ود كه از 17 مرداد ماه و با 
ابالغ بخشنامه بانك مركزي به سازمان هواپيمايي 
كش��وري، قرار ش��د كه نرخ ارز ايرالين هاي كشور 
براس��اس نرخ ارز اعالم شده از سوي سامانه نظارت 
ارزي )س��نا( تعيين شود، اين سامانه درگاهي است 
كه صرافي ها بايد معامالت روزانه ارزي شان را در آن 
ثبت كنند و صرافي مي تواند عالوه بر گرفتن قيمت 
تمام شده و تعريف سود و زيان معامله هايش، با اتصال 
به بانكي كه در آنجا صاحب  حساب هستند، عمليات 

برداشت و واريز وجه را انجام دهد.
با اجراي اين ابالغيه بان��ك مركزي يعني با تطبيق 
نرخ ارز دريافت شده توسط ايرالين ها براساس نرخ 
ارز سنا، با توجه به اينكه قيمت ارز با توجه به نرخ ارز 
صرافي ها تعيين مي شد و در اين مدت هم نرخ دالر 
بين 9 تا 10 هزار تومان متغير بود، بليت پروازهاي 
داخلي و خارجي به شدت افزايش يافت به گونه اي كه 
قيمت بليت رفت- برگشت تهران- اهواز به 2 ميليون 
تومان رسيد، قيمت بليت مسير تهران � كواالالمپور 
كه تا هفته پيش 2.5 ميليون تومان قيمت داشت، 

به حدود 7 ميليون تومان رسيد.
در اين مي��ان، ايرالين ه��اي خارج��ي از وضعيت 
نامناس��ب و افزايش نرخ ارز ايرالين ها از ۴200 به 
ب��االي 9 هزار تومان سوءاس��تفاده ك��رده و قيمت 
بليت ه��ا را به ص��ورت غيرقاب��ل قبول��ي افزايش 
دادن��د، به عن��وان نمونه درحالي ك��ه قيمت بليت 
تهران- اس��تانبول براي يك ايرالي��ن داخلي يك 
ميليون و 600 هزار تومان فروخته مي ش��د، يكي از 
ايرالين هاي خارجي قيمت بليت همين مسير را ۴ 

ميليون و ۴00 در اختيار مشتري قرار مي داد.البته 
رشد قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي با توجه 
به خارج شدن ايرالين ها از ليست دريافت كنندگان 
ارز دولتي پيش بيني مي شد، اما چندي پيش، دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي اين افزايش را براي 
پروازه��اي داخل��ي 70 درصد و درب��اره پروازهاي 

خارجي 100  درصدپيش بيني كرده بود.
افزايش انتقادات از سوي مسافران مسيرهاي داخلي 
و خارج��ي،  آژانس هاي گردش��گري، ايرالين هاي 
استفاده ايرالين هاي خارجي  داخلي و همچنين سوء 
از وضعيت پيش آمده، موجب ش��د تا بانك مركزي 
تصميم تازه اي را درباره ن��رخ ارز ايرالين ها اجرايي 
كند و سامانه نيما را جايگزين سنا كند تا از اين طريق 
افزايش قيمت بلي��ت پروازهاي داخلي و خارجي با 

شيب ماليم تري انجام شود.
اما سوال اين است كه ساز و كار فعاليت سامانه نيما 
با س��نا چه تفاوتي دارد كه دبيرانجمن شركت هاي 
هواپيمايي از افزايش ش��يب ماليم قيمت بليت در 

روزهاي آتي خبر مي دهد؟
س��امانه نيما »نظام يكپارچه  معام��الت ارزي« در 
ارديبهشت ماه سال جاري با هدف تسهيل تامين ارز 
و ايجاد فضاي امن براي خريداران و فروشندگان ارز 
به صورت رسمي راه اندازي شد تا متقاضيان خريد ارز 
بتوانند درخواست خود را در يك بستر يكپارچه در 
اختيار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده اي كه 
تمايل به ارايه  خدمات دارد، بتواند در بستري سالم 
و رقابتي، پيشنهاد خريدار ارز را پاسخ دهد، در حال 
حاضر، در س��امانه نيما نرخ ارز با قيمت پايه 7۴00 
ارايه مي شود برهمين اساس تامين ارز ايرالين ها از 

طريق اين سامانه به صرفه تر است.
مقصود اسعدي ساماني در توضيح شيوه تخصيص 
ارز به ش��ركت هاي هواپيمايي ايراني از سامانه سنا 
به س��امانه نيما گفت: طي جلساتي كه با مسووالن 
بانك مركزي درخصوص نحوه ارزدهي به ايرالين ها 
داشتيم، موافقت شد تا ارز مورد نياز فعاالن صنعت 
هوانوردي ب��ا توجه به نياز مردم به مس��افرت هاي 

هوايي از محل سامانه نيما )بازار ثانويه( تهيه شود.
او ادامه داد: نرخ ارزهاي قابل دسترس��ي در سامانه 
نيما ارزانتر از سامانه س��نا است و با قيمتي كمتر از 
ارز بازار آزاد به شركت هاي هواپيمايي ارايه مي شود.

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
هنوز مجوز دسترس��ي ش��ركت هاي هواپيمايي به 
سامانه نيما ابالغ نشده اس��ت، ادامه داد: به محض 
اجرايي شدن اين دستورالعمل، ش��اهد تاثير قابل 
توجهي ب��ر كاهش قيم��ت بليت هواپيم��ا و پرواز 

ايرالين هاي ايراني خواهيم بود.
اسعدي ساماني يادآور ش��د: البته به دليل آنكه ارز 
ايرالين ه��اي ايراني ديگر با قيم��ت ۴200 توماني 
تامين نمي شود، بليت هواپيما از قبل گرانتر مي شود 

اما اي��ن افزايش، زياد نبوده و به دليل فاصله قيمتي 
ارز آزاد و ارز ثانويه، چشمگير نيست.

او با بي��ان اينكه قيم��ت بليت پروازه��اي خارجي 
هم بر اس��اس ارز س��امانه نيما كمت��ر از 50 درصد 
افزاي��ش دارد، اظهار كرد: اگر قرار بود ارز ايرالين ها 
بر اساس س��امانه سنا تامين ش��ود، افزايش قيمت 
بليت پروازهاي خارجي بيش از 70 درصد بود اما با 
تدبيري كه شد، اين افزايش چندان زياد نخواهد بود.

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي تصريح كرد: 
بانك مركزي به انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم 
كرده است تا به ايرالين ها بگوييم نرخ بليت هاي خود 
را بر اس��اس ارز ثانويه )سامانه نيما( تنظيم كنند تا 
به محض اينكه ابالغ شد، نرخ هاي جديد در سايت 

شركت ها گذاشته شود.
اويادآور شد: در جلس��ه اي كه انجمن شركت هاي 
هواپيماي��ي با حض��ور مديران عامل ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي در خص��وص وضعي��ت اقتص��ادي 
ايرالين ه��اي ايران��ي برگ��زار كرد مس��ووالن اين 
شركت ها اعالم كردند به دليل تغيير نحوه محاسبه 
ارز، اكثرا دچار مش��كل هستند؛ خيلي از شركت ها 
تعهداتي ب��ه طرف هاي خارجي خ��ود دارند كه بر 
اساس نرخ ۴200 قرارداد امضا كرده اند و پرونده هاي 
آنه��ا در بانك مركزي منتظ��ر تخصيص ارز ۴200 
توماني بوده اس��ت كه با اين تصميم جديد روبه رو 

شده اند.
به گفته اسعدي ساماني، ش��ركت هاي هواپيمايي 
از بانك مركزي تقاضا كردند تا پرونده هاي س��ابق 
درخواس��ت ارز ۴200 توماني آنها كماكان با همان 
نرخ سابق پاسخ داده شود و اگر درخواست جديدي 

داش��تند، بر اساس نرخ سامانه نيما محاسبه شود تا 
بتوانند ديون خود را به طرف هاي خارجي پرداخت 

كنند.
ناگفته نماند ك��ه پس از افزايش نوس��انات نرخ ارز 
و پي��ش از ارايه بس��ته جدي��د ارزي بانك مركزي، 
ايرالين هاي داخلي از ارز دولتي استفاده مي كردند، 
البته طي يك��ي، دو ماه گذش��ته ارز دولتي به آنها 
اختص��اص نيافته بود اما با اين وج��ود همچنان در 

ليست دريافت كنندگان ارز دولتي بودند.
دريافت ارز دولتي از س��وي ايرالين ها موجب شده 
بود كه نرخ بليت پروازهاي داخلي و خارجي در ۴، 5 
ماه گذشته رشد خاصي را تجربه نكند اما مشكل از 
آنجايي شروع شد كه در بسته جديد ارزي ايرالين ها 
از ليس��ت گروه اول )دريافت كنندگان ارز دولتي( 
خارج ش��دند. با توجه به اينكه بي��ش از 60 درصد 
هزينه ه��اي ايرالين هاي داخلي ارزي اس��ت پس 
از اجراي اين بس��ته و طي يك هفته گذش��ته فشار 
زيادي به ايرالين ها وارد ش��د آنه��ا مجبور به خريد 
ارز با قيمت صرافي ها بودند و همين موضوع موجب 
شد كه هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي به  شدت 

افزايش يابد.

 ظرفيت بهشت زهرا )س(
تا 5 سال آينده تكميل مي شود

مديرعامل سازمان بهشت زهرا )س( با تاكيد بر اينكه 
قيمت قبرها در اين سازمان حداكثر 16 ميليون تومان 
و حداقل به صورت رايگان است، گفت: اين سازمان تا 
پنج سال آينده براي تدفين متوفيان تهراني ظرفيت 
دارد.به گزارش ايسنا، سعيد خال در نشست خبري 
دوشنبه در تشريح اقدامات سازمان بهشت زهرا )س( 
به ويژه ظرف 9 ماهه اخير گفت: سازمان بهشت زهرا 
)س( در سال 1۳۴5 احداث و در تيرماه 1۳۴9 افتتاح 
شد. اين س��ازمان به همراه حرم مطهر حضرت امام 
خميني )ره( وسعتي حدود 750 هكتار دارد و به عنوان 
قطب فرهنگي كالنشهر تهران محسوب مي شود.وي 
افزود: در اين سازمان ۳0 هزار شهيد گلگون كفن و 
۴000 شهيد گمنام آراميده اند. اين سازمان از سال 
1۳7۳ خودگردان اداره ش��ده و استقالل مالي پيدا 
كرده و زير نظر معاونت خدمات ش��هري شهرداري 
تهران بدون تعطيلي در حال ارايه خدمت به شهروندان 
است.مديرعامل سازمان بهشت زهرا )س( با اشاره به 
اينكه روزانه 150 نفر در اين سازمان به عنوان متوفي 
پذيرش مي شوند افزود: سال گذشته 56 هزار و 95 
نفر در اين س��ازمان پذيرش ش��ده اند كه از اين رقم 
5۸ درصد مرد و ۴۳ درصد زن بوده اند. همچنين 17 
هزار و 6۳9 نفر به خارج از سازمان براي تدفين برده 
شده اند. سازمان بهشت زهرا )س( با حدود 50 دستگاه 
آمبوالنس در بخش حمل و نقل درون شهري حدود 
پنج ميليون كيلومتر ماموريت را به انجام رسانده و در 
بخش برون شهري نيز 9 ميليون كيلومتر ماموريت را 
به انجام رسانده است. حدود دو سال است كه پزشكي 
قانوني نيز آمبوالنس هاي خود را جمع كرده و شرح 
وظايف آنها توسط سازمان بهشت زهرا )س( انجام 
مي شود.خال  افزود: تنها در سازمان بهشت زهرا )س( 
ساالنه 25 هزار قبر مصرف مي شود و حدود 15 هزار 
قبر نيز به عنوان ذخيره ساخته مي شود كه اين حجم 
عظيمي از عمليات عمراني را در اين سازمان تشكيل 
مي دهد.وي افزود: در جهت ايجاد نظم و آرامش در اين 
سازمان هم انديشي با فرماندهان انتظامي در دستور 
كار قرار گرفت و تفاهم نامه هايي نيز با هدف حمايت 
از پايان نامه هاي دانشجويي و انجام كارهاي تحقيقاتي 

با مراكز دانشگاهي به امضا  رسيد.
وي در خصوص توس��عه فضاي سبز شهر تهران نيز 
گفت: 255 هكتار فضاي سبز در سازمان بهشت زهرا 
)س( و 61 هكتار در حرم مطهر امام )ره( وجود دارد 
كه پنج هكتار از اراضي حضرت امام خميني )ره( را نيز 

ظرف يك ماهه گذشته جنگل كاري كرديم.

 6 عضو شوراهاي شهر
استان تهران بازداشت شدند

مدي��ركل اداره كل ام��ور ش��هري و ش��وراهاي 
استانداري تهران جزييات بيشتري در خصوص 
رس��يدگي به پرونده تخلفات اعضاي ش��وراي 
شهر و روستاي استان تهران ارايه داد.به گزارش 
ايلنا، براساس اعالم استانداري تهران حدود 25 
نفر از اعضاي ش��وراي ش��هر و روس��تا در استان 
تهران مورد اتهام قرار گرفتند و براي 6 نفر سلب 
عضويت از شورا صادر شده است، همچنين 9 نفر 
به اتهام ارتش��اء و تباني دستگير شده اند.رحيم 
س��ليماني راد، مديركل اداره كل امور ش��هري و 
ش��وراهاي اس��تانداري تهران با بيان اينكه اين 
دستگيري ها با پيگيري هاي استانداري انجام شده 
است، جزييات بيشتري در اين خصوص ارايه داد.

مديركل اداره كل امور شهري و شوراهاي استانداري 
تهران با بيان اينكه هيچ كدام از اعضاهاي شوراي هاي 
روستاي تهران دستگير نشده اند، گفت: هر كسي 
كه دستگير ش��ده؛ عضوي از اعضاي شوراي شهر 
بوده است و همان طور كه گفتم هيچ كدام از اعضاي 
شوراهاي روستا استان دستگير نشده است و فقط 
از اعضاي شوراي روستاها به علت تخلفاتشان سلب 
عضويت شده است. تخلف اعضاي شوراي روستاها 
به علت دخالت در ام��ور اجرايي و اقدامات خارج از 

روابط و مسووليت هاي قانوني شان بوده است
وي ادامه داد: 9 عضو شوراي شهر در استان تهران 
به علت ارتشاء و گرفتن رشوه و تباني در معامالت 
شهرداري و ... دستگير شده اند كه از اين تعداد، ۳ نفر 
به قيد وثيقه آزاد شده و شش نفر هنوز در بازداشت 
به س��ر مي برند. عضويت اين افراد به صورت معلق 
درآمده و اين افراد فعال عضوي از ش��ورا محسوب 
نمي شوند تا حكم آ نها به صورت نهايي در دادگاه هاي 

باالدستي به نتيجه برسد.

غفوری خبر داد

افتتاح بيش از 5۰۰۰  واحد مسکن مهر پرديس در نيمه دوم شهريور 
 سعيد غفوری، مديرعامل شرکت عمران شهر جديد 
پرديس از افتتاح بيش از 5 هزار واحد مسکن مهر در 
نيمه دوم شهريورماه امسال در اين شهر جديد خبر 
داد و گفت: در بسته افتتاحی برای شهريورماه امسال 
شاهد بهره برداری از سه باب مدرسه و دو مرکز محله 
در ف��از ۸ خواهيم بود که تمرکز اصلی آنها بر تأمين 

فضای سبز و بازی برای ساکنان آن منطقه است.
به گ��زارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
سعيد غفوری مديرعامل شرکت عمران شهر جديد 
پرديس با تاکيد بر اينک��ه در زمان آغاز فعاليت من 
در اين شرکت تعداد واحدهای تخصيص داده شده 
6700 واحد بوده و امروز پس از گذشت 2 سال به 25 
هزار واحد رس��يده است، گفت: خوشبختانه امسال 
در شرايط خاصی قرار داريم و طبق برنامه ريزی های 
انجام شده در ش��رکت مادر عمران شهرهای جديد 

بسته ای 105 ميليارد تومانی از اراضی شرکت عمر 
شهر جديد پرديس را در نظر گرفتيم تا از نظر تهاتر 
در اختيار پيمانکاران قرار داده و با توجه به ش��رايط 
اقتصادی ملی جلوی پيشرفت پروژه ها را نگيريم در 
اين راس��تا اميد داريم با تخصيص يارانه های نقدی 
و اوراق خزان��ه ای که برای اقتصاد به ش��هر پرديس 
اختصاص داده شده است نيز به اهداف موجود رسيده 

و فصل کاری را از دست ندهيم.
وی از افتت��اح بيش از 5 هزار واحد مس��کن مهر در 
ش��هر جديد پرديس در نيمه دوم شهريورماه سال 
جاری خبر داد و گف��ت: در حقيقت تعداد زيادی از 
اين واحدها در حال تحويل به متقاضيان اس��ت اما 
برخی ديگر به دليل مشکالت تامين برق و آسانسور 
و خدماتی از اين دس��ت کمی س��خت تر به مرحله 
تحويل و بهره برداری می رسد که تالش داريم تمام 

آنه��ا را از نيمه ش��هريور تا پايان اين ماه به دس��ت 
متقاضيان برسانيم.

ب��ه گفته غف��وری، 2۳۳۳ واحد از رقم اعالم ش��ده 
هم اکنون آماده تحويل اس��ت ک��ه برخی از آنها نيز 

تاکنون به مالکان آنها واگذار شده است.
غفوری از آغ��از عمليات ملکی ک��ردن عرصه های 
مس��کن مهر در ش��هر جديد پردي��س در آينده ای 
نزديک خبر داد و گفت: خوشبختانه شرايط در نظر 
گرفته شده برای ملکی کردن عرصه های مسکن مهر 
در پرديس برای مالکان بس��يار خاص و خوب اعالم 
شده اس��ت، طبق جلسات و مذاکرات انجام شده در 
مجمع ش��رکت عمران شهرهای جديد قرار است تا 
تنها ۳0 درصد از ارزش واقعی عرصه های مس��کن 
مهر اين شهر جديد از مردم گرفته شود، نکته مهم تر 
آن است که ۴0 درصد تخفيف نيز روی همين مبالغ 

در نظر گرفته شده اعمال خواهيم کرد و 50 درصد 
از مبلغ باقی مانده را به صورت نقد و 50 درصد ديگر 
را نيز طی اقس��اط 5 س��اله از متقاضي��ان دريافت 

خواهيم کرد.
غف��وری در خصوص آخري��ن وضعيت پ��روژه قطار 
برقی تهران- پرديس بيان کرد: راه اندازی قطار برقی 
بين ش��هری تهران- پرديس پروژه بسيار خوبی است 
که اگر به مرحله اجرا نرس��د ما را با مشکالت بسياری 
روبرو خواهد کرد چراکه با توجه به واگذاری واحدهای 
مسکن مهر در آينده ای نزديک ديگر جوابگوی جمعيت 
حاضر در تردد بين شهری تهران و پرديس نخواهيم بود.

به گفته وی، طبق تفاهم نامه امضاش��ده با قرارگاه 
خاتم االنبياء مقدمات اين پروژه در حال انجام است 
و در ح��ال حاضر تنها منتظر مصوبه ش��ورای عالی 
ترافيک استان تهران و تعيين رديف بودجه هستيم 

که به محض مش��خص ش��ده اين ردي��ف اعتباری 
به سرعت عمليات اجرايی را آغاز خواهيم کرد.

اين مقام مسوول افزود: طول خط پروژه قطار برقی 
در کل 2۴.5 کيلومت��ر اس��ت ک��ه از انتهای خط 2 
متروی تهران در سرخه حصار آغاز و تا جنوب شهر 
پرديس و مرز با بومهن به اتمام می رس��د که در اين 
پ��روژه 10 کيلومتر تونل و 2 کيلومتر اجرای پل نيز 

در نظر گرفته شده است.
وی هزينه برآورد ش��ده برای آغاز پروژه قطار برقی 
تهران- پرديس را در سال 96 حدود 2200 ميليارد 
تومان اعالم کرد و گفت: اين مبلغ برای تامين ابنيه 
و تمل��ک اراض��ی در نظر گرفته ش��ده که به محض 
تخصيص رديف بودجه س��ريعا در دس��تور کار قرار 

خواهد گرفت.

   اختالل در عرضه مسکن 
عض��و هيات مديره انجمن انبوه س��ازان با تاکيد بر اينکه علی رغم رش��د قيمت 
مسکن در ماه های گذش��ته اين افزايش هنوز به اندازه رش��د تورم نبوده است، 
گفت: نوسان ش��ديد در بازار به ويژه در اقالم وارداتی،توليد و عرضه مسکن را با 

اختالل مواجه کرده است.
حس��ن محتشم در گفت وگو با فارس افزود: اگر مسيري كه مسكن طي مي كند، 
به همين شكل باشد و ش��رايط اجتماعي تغيير نكند، مسكن بايد عقب ماندگي 

خود را از شرايط تورمي و نرخ ارز جبران كند.
او افزود: قيمت اقالم ساختماني تشكيل دهنده ساخت و ساز به دليل كاهش ارزش 
پول ملي و باال رفتن نرخ دالر و س��كه افزايش يافته و به تبع آن قيمت تمام شده 
ساختمان هم افزايش يافته است، مس��كن هم بايد خود را به قيمت هاي واقعي 

قبل نزديك كند، بنابراين با افزايش قيمت مواجه خواهد شد.
محتشم گفت: از سال 92 كه دوره ركود مسكن آغاز شد، عمال تا سال گذشته از 
نرخ تورم عقب و رشد آن خزنده بود و سال گذشته كه افزايش قيمت مسكن آغاز 
شد، در حال حاضر و از اواخر اسفندماه سال گذشته تاكنون شاهد افزايش تا 50 
درصدي قيمت مسكن هس��تيم كه البته در برخي نقاط كشور اين عدد كمتر از 

10 درصد بود، پس طبيعتا از نرخ تورم عقب تر بوده است.

   پرداخت وام 5۰ ميليوني بافت فرسوده از شهريور 
مديرعامل شركت بازآفريني شهري از آغاز پرداخت تسهيالت 50 ميليون توماني 

نوسازي بافت فرسوده با سود 9 درصد از شهريورماه امسال خبر داد.
به گزارش مهر، هوشنگ عشايري گفت: قرار است اين تسهيالت از محل 2500 
ميليارد تومان نقدينگي دولت به اجراي طرح بازآفريني شهري و 2500 ميليارد 
تومان هم آورده بانك ها اجرا ش��ود تا با اس��تفاده از اين 5 ه��زار ميليارد تومان 

تسهيالت 50 ميليون توماني به هر پالك ثبتي پرداخت شود.
معاون وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: در پي دستور رييس جمهور مبني بر 
شتاب دهي به اجراي طرح اميد قرار شد تا هرچه سريع تر قرارداد اجراي پروژه ها 
را با توسعه گران و بخش خصوصي تنظيم كنيم كه پس از تاييد معاونت حقوقي 

رياست جمهوري بالفاصله روند اجراي قراردادها آغاز شود.
عشايري يادآور ش��د: تا پيش از ابالغ دس��تور رييس جمهور مبني بر تسريع در 
اجراي طرح بازآفريني شهري، در ۳ سال گذشته از ابتداي 9۳ تا انتهاي 96 تنها 
۳7 هزار نفر از تس��هيالت نوسازي بافت فرسوده اس��تفاده كرده اند. اما ظرف 5 
ماه ابتدايي س��ال 97 بيش از 25 هزار نفر پروانه ساختماني مبني بر آغاز پروژه 
نوس��ازي بافت هاي فرسوده را دريافت كرده اند كه نشان دهنده اعتماد مردم به 

قول رييس جمهور است.

  پيش بيني  روزهاي  باراني براي برخي مناطق كشور
س��ازمان هواشناس��ي با پيش بيني دو روز باراني برخي مناطق كشور نسبت به 
آب گرفتگي معابر و طغيان رودخانه ها و مس��يل ها در استان هاي شمالي هشدار 

داد.
به گزارش تسنيم، امين حسين نقشينه، كارش��ناس سازمان هواشناسي اظهار 
كرد: در دو روز آينده بارش باران، رعد و برق براي سواحل شمال كشور و مناطقي 

از شمال غرب خواهيم داشت.
او تصريح كرد: ش��دت بارش هاي امروز )سه شنبه( در گيالن و مازندران خواهد 
بود بنابراين آب گرفتگي معابر عمومي و احتمال طغيان رودخانه ها و مس��يل ها 

در اين دو استان وجود دارد.
او اف��زود: براي تهران پيش بيني مي كنيم كه طي دو روز آينده آس��مان صاف و 

بعدازظهرها وزش باد داشته باشيم.

اخبار                                                                                                                                                                                                                                                                           

برش
   مقصود اسعدي ساماني: تا چندي پيش 
ارز مورد نياز شركت هواپيمايي با نرخ 4200 
توماني )دولتي( تامين مي شد، اما مدتي بود 
كه ديگر اين نوع در اختيار ايرالين ها قرار 
نگرفت و بر اساس بخشنامه بانك مركزي 
هم قرار بود ارز ايرالين ها بر اساس سامانه 
سنا تامين شود، اما با پيگيري هاي صورت 
گرفته مقرر شده تا ارز از طريق سامانه نيما 
كه ارز بازار ثانويه ب�وده و قيمت آن حدود 

7400 تومان است، تامين شود
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آيا صنايع ايران مي توانند با »قوانين تجارت آزاد« سازگاري پيدا كنند؟

معادله چهار  وجهي مديريت واردات

خبرنگار »تعادل« برنده جايزه »امين الضرب« شد

تعادل|
ايران، چه به دليل س��نگ اندازي هاي خارجي و 
چه به دليل عدم س��ازگاري همه جانبه در داخل، 
هنوز نتوانسته جاي پاي خود را آنچنان كه بايد و 
شايد در جريان تجارت جهاني محكم كند. پذيرش 
اصول تجارت جهاني اما به معناي پذيرش رقابت 
همه جانبه ميان صنايع داخلي و خارجي و باز شدن 
درهاي واردات اس��ت و بايد ديد آيا صنايع ايراني 
ياراي رقابت منصفانه با صنايع رقيب در كشورهاي 
ديگر را دارن��د يا خير. تجارت جهاني عالوه بر اين 
بر چهار قانون عمومي اس��توار اس��ت و سازگاري 
با اي��ن قوانين چهارگانه، پيش ش��رط هر اقدامي 
از س��وي ايران، براي پيوس��تن به جريان جهاني 
تجارت است: »حمايت مشروط و مقيد از صنايع 
داخلي در برابر صنايع خارجي«، »كاهش اجباري 
تعرفه هاي حمايتي در قابل محصوالت داخلي«، 
»عدم تبعيض آميز بودن قوانين تجاري« و »اعمال 
برخورد مش��ابه در قب��ال محص��والت وارداتي و 
محصوالت داخل��ي«. اين اما در حالي اس��ت كه 
برخي از كش��ورهاي جهان، مانند اياالت متحده 
امريكا، ب��ا وجود پذيرش اين اص��ول از اهرم هاي 
تجاري براي اعمال فش��ار بر رقباي خود استفاده 
مي كنند. به اين ترتيب، مي توان پرسيد ايجاد يك 
سازش مناسب ميان باز شدن دروازه هاي واردات و 
تداوم حمايت از صنايع داخلي، چه شرايط و ساز و 
كارهايي دارد و به عبارت ساده تر، معادله مديريت 

واردات را چگونه بايد حل كرد؟

   تجارت چگونه جهاني شد؟
در قالب س��اختار كنوني اقتصاد جهاني و تجارت 
بين المللي، واردات تاثير بسزايي بر استراتژي هاي 
اقتصادي كش��ورها مي گذارد. اين متغير با تاثير 
ب��ر تولي��د ناخالص داخل��ي و به عن��وان يكي از 
مهم ترين پرداخت هاي هر كش��ور، نقش مهمي 
در ايج��اد تع��ادل خارج��ي دارد. همچنين اين 
اب��زار، زمين��ه بهره گي��ري از مناب��ع و يادگيري 
دانش و تكنيك هاي ب��ه روز را فراهم مي آورد. لذا 
مديريت واردات و شناخت ابزارهاي كنترلي اين 
حوزه، به ويژه در كشورهاي توس��عه يافته بسيار 
حائز اهمي��ت خواهد بود. كميس��يون مديريت 
واردات ات��اق ايران، در گزارش��ي اصول مديريت 
واردات در كشورهاي توسعه يافته را بررسي كرده 
است. بر اس��اس اين گزارش، تجارت جهاني طي 
دهه هاي اخير ش��اهد تغييرات چشمگيري بوده 
اس��ت كه زمينه س��ازماندهي و نظام مند شدن 
داد و س��تدهاي فرامرزي را فراهم آورده اس��ت. 
ش��روع اين تغييرات با فعاليت توافقنامه عمومي 
تعرفه و تجارت )گات( در س��ال 1945 آغاز شد. 
اين توافقنامه كه كش��ورهاي ش��ركت كننده در 
آن »ط��رف قرارداد« خوانده مي ش��دند، س��عي 
در كاهش موانع تجاري، حل مناقش��ات تجاري 
عدم تبعيض در تجارت و صدور قوانين مربوط به 
واردات و صادرات داشت. اما به دليل عدم تصويب 
از سوي كشور امريكا هرگز شكل حقيقي به خود 
نگرفت و به صورت غير رس��مي به كار خود ادامه 
داد. در سال 1982 كشور امريكا با ارايه اليحه اي 
جديد در نشست توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت 
زمينه ايجاد يك سازمان نظام مند را فراهم كرد. 
تالش ها براي توافق بر سر اين اليحه در نهايت در 
سلسله نشست هاي اروگوئه )1986-1995( به 
تاسيس سازمان تجارت جهاني منجر شد. تاسيس 
اين س��ازمان پيامدهاي مهم��ي از جمله كاهش 
تعرفه ه��ا، قوانين جديد در خص��وص رفتارهاي 
 غيرعادالن��ه تجاري، س��از و كار حل مناقش��ات 
چندجانبه و ديگر قوانين اين حوزه را فراهم آورد.

   قوانين چهارگانه تجارت آزاد
س��اختار كلي تج��ارت آزاد در س��ازمان تجارت 
جهاني بر چهار قانون پايه و س��اده اس��توار شده 
اس��ت. اين قواني��ن متاث��ر از قواني��ن توافقنامه 

عموم��ي تعرف��ه و تج��ارت به تصوي��ب اعضاي 
سازمان رسيده اند. »قانون اول«، با درك اهميت 
تجارت آزاد به كشورهاي عضو اجازه مي دهد كه از 
توليدات داخلي خود در مقابل محصوالت خارجي 
حمايت كنند، به شرط آنكه اين حمايت ها صرفا 
از طري��ق تعرف��ه و در س��طح پايين اجرا ش��ود. 
براي اين منظور، اين قانون كش��ورها را ازكاربرد 
محدوديت هاي كمي مگر در م��وارد خاص منع 

مي كند. 
»قانون دوم«، مشتمل بر كاهش اجباري تعرفه ها 
و ساير اقدامات اعمال شده كشورها جهت حمايت 
از محصوالت داخلي خود و در صورت امكان حذف 
آنها از راه مذاكره با كشورهاي عضو و ملزم ساختن 
تعرفه هاي كاه��ش يافته به عدم هر گونه افزايش 
احتمالي اس��ت. در واقع، هر يك از كش��ورهاي 
عضو داراي جدولي جداگانه هستند كه نرخ هاي 
تعرفه اي توافق ش��ده در اين جداول قرار گرفته و 
كشورها متعهد مي ش��وند تا اين نرخ ها را اجرايي 
و تثبي��ت نماين��د. بيش از 98 درص��د از واردات 
كشورهاي توسعه يافته در بخش صنعت براساس 
نرخ هاي مورد توافق و تثبيت شده انجام مي شود. 
به منظور كاهش و تثبي��ت تعرفه ها، اصل منافع 
متقاب��ل و معامله به مثل مورد قبول كش��ورهاي 
عضو قرار گرفته اس��ت. طبق اين اصل، كشوري 
كه به منظور كاهش و تثبيت تعرفه ها، اصل منافع 
متقابل و معامله به مثل خواس��تار دسترس��ي به 
بازارهاي كشورهاي ديگر از طريق كاهش تعرفه ها 
يا حذف س��اير موانع نظير موانع كمي است، بايد 
بطور متقابل آماده واگذاري امتيازات تعرفه اي و 

ساير امتيازات معادل باشد.
»قانون س��وم« به قانون بنيادين سازمان تجارت 
جهاني موسوم است و بر مبناي آن، تجارت نبايد 
تبعيض آميز باش��د. اين قانون ب��ه قانون »كامله 
الوداد« موس��وم اس��ت. بر اس��اس اين اصل، اگر 
يكي از كشورهاي عضو به كش��ور ديگري تعرفه 
يا امتيازي براي محصولي اعطا كند، اين تعرفه يا 
امتياز بي درنگ و بدون قيد و شرط براي كاالهاي 
مشابه ساير كشورهاي عضو نيز قابل تسري است. 

بطور مثال، اگر كشور »الف« در مذاكرات مربوط 
به واردات چاي از كشور بپذيرد كه حقوق گمركي 
آن را از 10 ب��ه 5 درصد كاهش دهد، نرخ كاهش 
يافت��ه بايد به تمامي كش��ورهاي عضو س��ازمان 
تج��ارت جهاني نيز تعميم ياب��د. اين اصل به جز 
تعرفه ها، در خص��وص تمامي هزينه هاي مربوط 
به صادرات و واردات، نح��وه برقراري تعرفه هاي 
گمركي و هزينه هاي مربوطه، قوانين و تشريفات 
مربوط به واردات و صادرات، ماليات هاي داخلي 
و هزينه هاي مربوط به كاالهاي وارداتي و قوانين 
و مقررات و الزامات موث��ر بر فروش آنها و نظارت 
بر محدوديت هاي كمي قابل اجرا است. بنابراين 
كش��ورهاي عضو با قبول اصل »كامل��ه الوداد« 
متعهد مي ش��وند كه نه تنها بين يكديگر تبعيض 
قائل نش��وند، بلكه در تمامي جوان��ب مربوط به 
تجارت خارجي رفتار يكس��اني با يكديگر داشته 

باشند. 
البت��ه باي��د توجه داش��ت كه كش��ورهاي عضو 
توافق هاي منطقه اي از اين اصل مستثني هستند، 
به ش��رط آنكه اعضاي اي��ن تتوافقنامه ها تمامي 
تعرفه هاي و س��اير موانع تجاري موثر بر تجارت 
خود با يكديگر را برطرف سازند. همچنين استفاده 
از اي��ن تتوافقنامه ها نبايد موان��ع جديدي براي 
تجارت با س��اير كش��ورها ايجاد كند. كشورهاي 
توس��عه يافته عالوه بر توافق ه��اي دوطرفه نظير 
اتحاديه ه��اي گمركي يا مناط��ق آزاد تجاري، از 
توافق ه��اي يك جانبه نيز اس��تفاده مي كنند. بر 
اساس اين توافقنامه ها، واردات از تمام يا برخي از 
كشورهاي در حال توسعه به صورت معاف از حقوق 

گمركي انجام مي پذيرد.
»قانون چهارم«، مكمل اصل »كامله الوداد« است 
كه به عنوان اصل رفتار ملي ش��ناخته مي ش��ود. 
طب��ق اين اصل، ب��ا محصوالت واردات��ي، پس از 
پرداخت حق��وق گمرك��ي و هزينه هاي مربوطه 
نبايد رفت��ار نامطلوبي در مقايس��ه با محصوالت 
تولي��د داخلي ب��ه عمل آي��د. به عب��ارت ديگر، 
كشورها مجاز نيس��تند كه مالياتي بيش از آنچه 
براي محصوالت مش��ابه داخلي صادق است را بر 

محصوالت وارداتي وضع كنند. همچنين مقررات 
موثر بر خريد و فروش در بازار داخلي را نمي توان 
با شدت بيشتري براي محصوالت وارداتي به كار 
برد. برخي ديگر از موافقتنامه ها و مقررات تجارت 
جهاني هم عبارتند از: اس��تانداردهاي اجباري و 
مقررات بهداش��تي؛ موافقتنامه روش هاي صدور 
مجوزهاي وارداتي؛ موافقتنامه يارانه ها و اقدامات 
تالفي جويانه؛ وضع اقدام��ات حفاظتي در مواقع 
اضطراري؛ -حق��وق گمركي تالفي جويانه و ضد 

دامپينگ و ديگر موافقتنامه ها.

   ضد حمله هاي وارداتي 
موافقتنامه يارانه ها و اقدام��ات تالفي جويانه كه 
قوانين پيچيده اي دارد، به اي��ن نكته توجه دارد 
كه دولت ه��ا از يارانه ها به ش��يوه هاي گوناگوني 
اس��تفاده مي كنند. ل��ذا اي��ن موافقتنامه حقوق 
دولت ها را در خص��وص اعطاي يارانه ها كه اثرات 
نامطلوبي برتجارت مي گذارند، محدود مي كنند. 
طبق اين موافقتنامه، يارانه ها به دو دس��ته مجاز 
و ممنوع تقسيم مي شوند. اين قانون البته شامل 
تمامي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، به جز 
كش��ورهايي با درآمد ناخالص ملي سرانه كمتر از 
1000 دالر، مي شود. چنانچه يارانه هاي پرداختي 
يك كش��ور، صناي��ع داخلي كش��ور واردكننده 
را متض��رر نمايد، آن كش��ور مي توان��د اقدامات 
تالفي جويان��ه اي انجام دهد. البت��ه اين اقدامات 
بايد بر اس��اس تحقيقات صحي��ح و بدون غرض 

ورزي انجام پذيرد.
مولفه هاي زيادي در واردات كاالها، از تصميمات 
سياسي و ساليق تا متغيرهاي اقتصادي در واردات 
كاال و خدمات موثر ند. بدون ش��ك وجود يا عدم 
وجود مزيت هاي مطلق و نسبي به عنوان اولين و 
اساسي ترين اصل انتخاب كاالهاي وارداتي مطرح 
اس��ت. همچنين در بين متغيره��اي اقتصادي، 
درآمد سرانه و جمعيت كشورها نقش و اهميت پر 
رنگ تري دارند. با فرض ثابت بودن س��اير عوامل، 
كشوري كه درآمد س��رانه باالتري دارد مي تواند 
واردات باالتري به ازاي هر ش��خص داشته باشد. 

كشورهاي بزرگ تر از لحاظ جمعيت ميل كمتري 
به واردات دارند، چرا كه آنها خواستار صنايع متنوع 
در كشورش��ان هس��تند. از اين رو جذب سرمايه 
در اين كشورها بيش��تر خواهد بود. اين ديدگاه را 
مي توان در دو كشور امريكا و ژاپن جست وجو نمود 
كه هر دوي آنها حجم واردات كمتري نس��بت به 
كشورهايي مثل هلند و بلژيك دارند. سطح واردات 
تابع عوامل ديگري نيز هست. قيمت واردات تعيين 
ش��ده به ارز خارجي، نرخ تغيير قيم��ت ارز و نيز 
قيمت كاالهاي داخلي به نسبت كاالهاي خارجي 
از اي��ن جمله ان��د. تاثيرات ن��رخ ارز و قيمت هاي 
نسبي بر حجم واردات روشن و قابل پيش بيني اند. 
افزايش ن��رخ ارز باعث افزاي��ش قيمت كاالهاي 
وارداتي شده و مانعي بر تقاضاي واردات محسوب 
مي شود، حال آنكه افزايش قيمت كاالهاي داخلي 
نس��بت به محصوالت وارداتي نتيجه اي معكوس 
خواهد داش��ت. متغيرهاي ياد شده عالوه بر تاثير 
بر سطح واردات، بر س��اير بخش هاي اقتصادي و 
حتي اجتماعي يا سياسي نيز موثر هستند و نقش 
كليدي ايفا مي كنند. كنترل و مديريت واردات در 
كشورهاي مختلف با استفاده از ابزارهاي مختلفي 
صورت مي پذيرد. عالوه بر تعرفه ها كه مهم ترين و 
رايج ترين ابزار محس��وب مي شود، روش هاي غير 
تعرفه اي همانن��د محدوديت هاي كمي نيز مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. ابزارهاي كنترل واردات 
ابزارهاي تعرفه اي و محدوديت هاي تعرفه اي است.

   صنايع ايراني و جهاني شدن تجارت
اولي��ن و مهم ترين نتيجه قابل اس��تنباط، بيان و 
تاكيد بر مديريت صحيح واردات اس��ت. در واقع 
بررس��ي منازعه امريكا و ديگر كش��ورها نش��ان 
مي ده��د كه از يك س��و واردات بي ح��د و حصر 
آلومينيوم باعث ايجاد شكاف عظيم بين توليد و 
واردات اين محصول در كشور امريكا شده است، 
تا جايي كه نزديك به 90 درصد از نياز اين كشور 
به اين محصول از طريق واردات انجام مي پذيرد. 
اين بدان معنا اس��ت كه با پيگي��ري روند كنوني 
احتمال از بي��ن رفتن صنايع داخل��ي امريكا در 
حوزه توليد اي��ن محصول به مرور زم��ان دور از 
ذهن نبوده و اين كشور بيشتر و بيشتر به واردات 
وابسته خواهد ش��د، پديده اي كه در كشور ما نيز 
در خصوص صنايع مختلف مش��اهده شده است. 
اين در حالي اس��ت كه در نقط��ه مقابل، صنعت 
فوالد اين كشور قرار مي گيرد كه تنها 30 درصد 
از نياز اين كشور از طريق واردات تامين مي شود. 
ل��ذا درك چني��ن موقعيت هاي��ي و اس��تفاده از 
ابزارهاي مناسب و به موقع قطعا ضروري خواهد 
ب��ود. به كارگي��ري ابزارهاي مختلف ب��ا توجه به 
ش��رايط و هدف سياس��ت گذار متفاوت خواهد 
بود، اما به نظر مي رسد بهتر است از ابزارهايي كه 
پيامدهاي بعدي داش��ته و همانند تغيير نرخ ارز، 
متغير تاثيرگذار بر ساير بخش هاي اقتصاد است، 

پرهيز شود. 
مثال هوي��داي اين ن��وع حمايت در كش��ورمان 
ايران شركت هاي خودرو سازي هستند. صنعتي 
انحصاري كه از تكنول��وژي روز دنيا عقب مانده و 
توانايي برآورده كردن رضايت مشتريان در مقايسه 
ب��ا رقباي خارج��ي را ن��دارد. در خصوص چنين 
صنايعي، بهتراس��ت با اجراي برنامه اي بلندمدت 
و به صورت كامال عملي و به دور از ش��عار، به مرور 
زمان ش��رايط رقابتي فراهم ش��ود كه در اين راه 
تجربه ساير كش��ورهاي درحال توسعه و سازمان 
تج��ارت جهاني و اص��ول و قوانين اين س��ازمان 
بسيار راهگش��ا خواهد بود. نكته بسيارمهم ديگر 
در مورد تجربه اخير امريكا، دوري از شتاب زدگي 
و تصميمات لحظه اي اس��ت. اين نوع برخوردها، 
باعث بروز ع��دم اطمينان براي ش��ركاي تجاري 
مي شود. اين ش��رايط برقراري روابط بلندمدت را 
براي ش��ركت ها و صنايع مختلف پيچيده تر كرده 
و طبيعتا هزينه هاي جانبي در پي خواهد داشت.

خبرن��گار »تعادل« برنده نخس��تين جش��نواره 
رسانه اي امين الضرب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي تهران ش��د. به گزارش »تعادل«، در 
نخس��تين همايش فرهنگي امين الضرب حدود 
هزار اثر ش��ركت كرده و ارزيابي و داوري ش��دند. 
براين اساس ٢٢ اثر به بخش نهايي گزارش، ١٢ اثر 
به بخش مصاحبه، ١٢ اثر در بخش مقاله و ١٤ اثر 
به بخش نهايي تيتر راه يافتند. »فرشته فريادرس« 
خبرنگار روزنامه »تعادل« توس��ط هيات داوران 
حائز رتبه دوم در رش��ته گزارش خبري- تحليلي 
 ش��د. هيات داوران متش��كل از مه��دي فرقاني، 
علي اكبر قاضي زاده و صدري هيات داوران در هر 

بخش به سه اثر برتر راي داده بودند. 
رييس اتاق تهران با اش��اره به برگزاري نخستين 
جشنواره فرهنگي و رسانه اي امين الضرب، گفت: 
٢ سال پيش بحث سالگرد تاسيس اتاق بازرگاني 
را تحت عنوان همايش امين الضرب برگزار كرديم 
و اميدواري��م اي��ن همايش بطور س��اليانه برگزار 
شود. مس��عود خوانس��اري افزود: قصد داريم هر 
ساله همايش رس��انه اي را در مردادماه و همايش 
كارآفرين��ي را در دي يا بهمن م��اه برگزار كنيم. 
رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به سابقه بيش از 
١٣٠ ساله اتاق بازرگاني اظهار كرد: : اتاق بازرگاني 
)مجلس امي��ن التجار( حتي قبل از مش��روطه و 

تاس��يس مجلس ملي ش��كل گرفت.خوانساري 
با اش��اره به روند داوري آثار امي��ن الضرب گفت: 
داوران خوبي را انتخاب كرديم و بهترين آثار را در 
حوزه هاي مختلف شناس��ايي كردند. رييس اتاق 
بازرگاني بر ل��زوم همكاري و تعامل دولت و بخش 
خصوصي تاكيد كرد.خوانس��اري با اشاره به بسته 
اول ارزي دولت از ٢٢ فروردين گفت: از فروردين 
ماه چندين و چند دس��تورالعمل از س��وي دولت 
صادر شد كه بعد از مدتي تغييركردند. وي افزود: 
هريك از اين بخشنامه ها و دستورالعمل ها درباره 
سرنوش��ت يك بازرگان، توليدكننده يا كارآفرين 

موثر هستند.
رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل هاي متع��دد دول��ت در چند ماه 
اخير گفت: اين بخش��نامه ها آثار بس��يار مخربي 
بر فعاليت اقتصادي بازرگان��ان و توليد كنندگان 
دارد .مس��عود خوانساري روز گذش��ته در مراسم 
اختتامي��ه نخس��تين جش��نواره فرهنگ��ي حاج 
امين الضرب در محل اين ات��اق گفت: نيمه مرداد 
ماه س��الگرد صدور فرمان مش��روطه است كه در 
خانه امين الضرب رونمايي شد. بنابراين جشنواره 
فرهنگي امين الضرب در اتاق بازرگاني تهران از اين 
لحاظ در موقعيت زماني مناسبي برگزار شده است. 
رييس اتاق بازرگاني تهران افزود: مشكالت زيادي 

را اين روزها به ويژه رسانه هاي كاغذي دارند و پيدا 
كردن كاغذ براي نشريات و روزنامه ها كاري سخت 
شده است و از طرفي درآمد س��رانه مردم بر روي 
روزنامه خواني تاثير گذاش��ته است. به گفته او، ما 
در مقاطع مختلف نيازمند راهنمايي و هشدارهاي 
روزنامه نگاران هستيم و مشكالت زيادي را اقتصاد 
ما دارد و متاس��فانه يكي از نيازهاي اوليه كه بايد 
وجود داشته باش��د، همكاري بين دولت و بخش 
خصوصي است كه در اين روزها به خاطر مسائل و 

هيجاناتي كه هست كمتر اتفاق مي افتد.
ريي��س اتاق بازرگان��ي تهران در بخ��ش ديگري 
از س��خنان خود عنوان كرد: مش��كالت بسياري 
وجود دارد و هر روز بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
و تصميمات مختلفي كه گرفته مي ش��ود، اثرات 
بس��يار تخريبي در بخش خصوصي داش��ته و اين 
اثرات تخريبي در س��ه ماه گذشته كه تصميمات 
جديدي در مورد ارز گرفته شد، بيشتر بوده است. 
به گفته او، طي سه ماه گذشته ده ها دستورالعمل 
در مورد ارز ابالغ شده و هر كدام قبلي را نقض كرده 
است، شايد اين مسائل روي كاغذ زياد مهم نباشد، 
اما هر كدام از اين دس��تورالعمل ها روي سرنوشت 
يك توليد كنن��ده و يك بازرگان تاثير دارد و اثرات 
بسيار مخربي دارد. خوانساري اظهار كرد: يكي از 
اركان اصلي كه مي تواند در زمينه مسائل اقتصادي 

به بخش خصوصي، اقتصاد و اتاق بازرگاني كمك 
كند، خبرنگاران و روزنامه نگاران هستند. عالالدين 
ميرمحمد صادقي ناي��ب رييس اتاق بازرگاني هم 
در اين مراس��م در س��خناني اظهار كرد: برگزاري 
همايش امين الضرب س��نت حس��نه اي است كه 
اميدوارم ساالنه برگزار ش��ود.وي از خبرنگاران و 
روزنامه نگاران خواس��ت تا فرهنگ قدرشناسي از 

كارآفريني را در جامعه توسعه دهند.
در ادامه اين مراس��م، نفرات برگزيده در جشنواره 

فرهنگي  امين الضرب معرفي شدند و از تالش هاي 
آنان براي رونق بخش��يدن به فعاليت هاي بخش 
خصوص��ي و توس��عه فرهنگ محوري��ت بخش 
خصوص��ي در اقتصاد تجليل ش��د. ارس��ال آثار و 
شناس��ايي آثار برتر در اين همايش از ش��ش ماه 
پيش در ٤ رش��ته گزارش، مصاحب��ه، خبر و تيتر 
برتر آغازشد. اين جشنواره با هدف معرفي آثار برتر 
رسانه هاي نوشتاري و الكترونيك درباره كارآفريني 

برگزار شد.

توافق جديد تخصيص ارز 
وثبت سفارش در مناطق آزاد

يک مق��ام مس��ئول، از توافقات ص��ورت گرفته 
پيرامون ثبت سفارش کاال و چگونگی تخصيص 
ارز در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با ابالغ معاون 
اول رييس جمه��ور به وزرای اقتص��اد، صنعت و 

رئيس بانک مرکزی خبر داد.
به گ��زارش دبيرخانه ش��ورايعالی مناط��ق آزاد و 
ويژه اقتصادی، اکبر افتخاری با اش��اره به اينکه در 
اين ابالغيه مس��ائل و مشکالت مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی مد نظر ق��رار گرفته و تصميماتی درباره 
روند ثبت سفارش کاال و چگونگی تخصيص ارز در 
اين مناطق اخذ شده است، گفت: تصميمات اتخاذ 
شده و مصوب از س��وی معاون اول رييس جمهور 
به وزرای امور اقتصادی و دارايی، صنعت، معدن و 
تجارت، رييس کل بانک مرکزی و دبير شورايعالی 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی ابالغ و اين ابالغيه برای 
اجرا به سازمان های مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در 
تاريخ 1۷ مرداد ماه س��ال جاری ارسال شده است. 
بر اين اس��اس؛ تصميمات اتخاذ ش��ده برای ثبت 
س��فارش کاال و چگونگی تخصيص ارز در مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی به اين شرح است: 1. در اجرای 
قوانين حاکم بر مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، ورود 
کاال از خارج از کش��ور به اين مناطق بالمانع است. 
بر اين اس��اس مقرر شد با توجه به استقرار گمرک 
در مب��ادی ورودی و خروجی اي��ن مناطق، ورود 
کاال از خارج از کش��ور به مح��دوده اين مناطق بر 
مبنای قوانين و مقررات و رويه های متعارف قبلی 
صورت پذيرفته و خروج کاال به داخل کشور از اين 
مناطق مطابق با رويه های حاکم بر مبادی گمرکی 
در س��رزمين اصلی صورت پذيرد. هم چنين مقرر 
شد، گمرک جمهوری اسالمی ايران در همکاری 
با اي��ن مناطق کنترل های الزم را در زمينه مذکور 
معم��ول خواه��د ک��رد.2. در خص��وص موضوع 
واردات کاال، مقرر ش��د فعاالن اقتصادی مس��تقر 
در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی بر اس��اس قوانين، 
مق��ررات و ضوابط حاکم بر اين مناطق نس��بت به 
ثبت سفارش خود در سامانه توسعه تجارت اقدام 
نمايند. از سوی ديگر، تغييرات مورد نياز در سامانه 
مذکور، بر اساس ضوابط حاکم بر اين مناطق و هم 
چنين اخذ اس��تعالم های مورد نياز، اعمال ش��ده 
است. 3. سامانه ثبت س��فارش مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی رويه هايی برای استعالم کارت بازرگانی 
و ديگر اس��تعالمات مورد نياز در نظر گرفته است 
تا شرايط اس��تعالم برای فعاالن اقتصادی در اين 
مناطق تسهيل گردد. 4. هم راستا با سياست های 
جديد ارزی اعالمی از س��وی بانک مرکزی ايران، 
تخصيص ارز ب��رای کاالهای غير از گ��روه يک از 
طريق بازار ثانويه انجام خواهد شد. 5. سامانه ثبت 
س��فارش در مناطق آزاد س��امانه ای م��ورد تاييد 
دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
و منطبق با قواني��ن، ضوابط و مقررات اين مناطق 
خواهد ب��ود. عنداللزوم داده های م��ورد نياز بانک 
مرکزی و گمرک جمهوری اس��المی ايران و ساير 
 دستگاه ها از طريق اين سامانه ارسال خواهد شد.

6. توليدکنن��دگان، س��رمايه گذاران و ش��رکای 
خارجی بدون نياز به ارز و يا از محل فاينانس برای 
ورود ماش��ين آالت و تجهيزات، مواد اوليه، اقالم 
واسطه ای و س��اير امکانات مورد نياز در طرح های 
توليدی و سرمايه گذاری در جريان اجرا و در حال 
تاس��يس می توانند از طريق سامانه ثبت سفارش 
مورد تاييد دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادی اقدام كنند.

طرح ۱۳۰۰ ميلياردی حامي 
توليدات صادرات محور

ايسنا |طرح مشترک دو سازمان صنايع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ايران و س��ازمان توس��عه 
تجارت ايران به منظور حمايت از توليد محصوالت 
صادرات گرا در دستور کار قرار می گيرد. طبق بند 
»ص« تبص��ره 6 قانون بودجه س��ال 139۷ طرح 
مشترکی بين سازمان صنايع کوچک و شهرک های 
صنعتی و نيز سازمان توسعه تجارت ايران مدنظر قرار 
می گيرد که در راستای حمايت از توليد محصوالت 
صادرات محور و مديريت واردات است.  منابع مالی 
پيش بينی ش��ده برای اين طرح مع��ادل 13 هزار 
ميليارد ريال است و محل تامين منابع آن بخشی از 
محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی و بخشی 
هم از محل درآمد تملک دارايی های سرمايه ای است 
و هدف اين طرح کمک به تقويت و توسعه خوشه ها 
و شبکه س��ازی در بنگاه های کوچک و متوس��ط 

صادرات گراست.

نامه نگاري ارزي سازمان 
حمايت با گمرك

مهر| رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با ارسال نامه اي به گمرك، خواستار 
معرفي واردكنن��دگان ذيربط ب��راي اخذ تاييد و 

پرداخت مابه التفاوت به اين سازمان شد.
  س��يدمحمود نواب��ي، رييس س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با ارسال نامه اي 
به فرود عسگري، معاون وزير اقتصاد و رييس كل 
گمرك اظه��ار كرد: در اجراي بن��د 5 تصويبنامه 
مورخ 9۷/5/16 هيئت وزي��ران در خصوص اخذ 
مابه التفاوت كاالهاي موجود در گمرك كه مشمول 
بهره برداري از ارز رس��مي مي باشند، ضمن تاكيد 
بر ض��رورت تصري��ح در فرآيند ترخي��ص كاال به 
منظور جلوگيري از بروز هرگونه كمبود در بازار و 
همچنين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدكننده 
خواهشمند است نسبت به معرفي وارد كنندگان 
ذيربط براي اخذ تايي��د و پرداخت مابه التفاوت به 
اين سازمان تصريح گردد. گفتني است بسياري از 
واردكنندگان از ناهماهنگي ميان گمرك و سازمان 
حمايت مبني ب��ر عدم ترخيص مواد اوليه به بهانه 

دريافت مابه التفاوت نرخ ارز گله دارند.

   مديريت واردات و شناخت ابزارهاي كنترلي اين حوزه، به ويژه در كشورهاي توسعه يافته بسيار حائز اهميت خواهد بود
 كنترل و مديريت واردات در كشورهاي مختلف با استفاده از ابزارهاي مختلفي صورت مي پذيرد. عالوه بر تعرفه ها كه مهم ترين و رايج ترين ابزار 
محسوب مي شود، روش هاي غير تعرفه اي همانند محدوديت هاي كمي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. ابزارهاي كنترل واردات ابزارهاي تعرفه اي و 

محدوديت هاي تعرفه اي است

برش
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سي ان بي سي در گزارشي به حواشي نزديك شدن به 4 نوامبر و شانس چند خريدار نفت ايران براي گرفتن معافيت پرداخت 

گزارش ماه آگوست سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام منتشر شد 

وزير نيرو مطرح كرد 

1 ماه تا شفاف شدن وضع معافان تحريم نفتي ايران 

تداوم سكوت اوپك در خصوص تحريم عضو پايه گذار 

مذاكرات سه جانبه براي صادرات برق به روسيه 

گروه انرژي| عليرضا كياني |
سي ان بي سي در گزارش��ي به موضوع امكان گرفتن 
معافيت از سوي خريداران نفت ايران در زمينه تحريم 
پرداخت��ه و به نقل از يك كارش��ناس مي نويس��د كه 
سپتامبر و اكتبر زماني است كه مشخص خواهد شد 
تا چه اندازه شانس »معافيت« براي ايران وجود دارد. 

چيزي كه بازار نفت خام نيز تشنه دانستن آن است. 
امريكا در فكر قطع صادرات ايران از ابتداي ماه نوامبر 
اس��ت. با افزايش تنش ها ميان ايران و اياالت متحده، 
احتمال اين زياد اس��ت كه قيمت نف��ت همچنان با 
نوس��ان هايي پراكنده افزايش يابد. سي ان بي سي در 
گزارش��ي مي نويس��د كه دور اول تحريم هاي اياالت 
متحده در روز دوشنبه هفته گذشته بر بخش هاي مالي، 
فلزات، صنايع خودرو سازي و حمل و نقل هوايي ايران 
اعمال شد تا رييس جمهور اين كشور، حسن روحاني، 
درخواست دونالد ترامپ براي مذاكره ميان دو كشور را 

از همان ابتدا »غيرصادقانه و نمايشي« بخواند. 
روحاني در مصاحبه تلويزيوني خود گفت: »اگر ش��ما 
از پش��ت به كس��ي خنجر بزنيد و بعد به او بگوييد كه 
مي خواهيد صبحت كنيد آنگاه اولين كاري كه ش��ما 
بايد انجام دهيد آن است كه خنجر را بيرون بكشيد«. 
مصاحبه روحاني پس از پخش شده كه اعتراضات به 

مشكالت اقتصادي در ايران باال گرفته است. 
تحليل گران شانس كمي براي صحبت ها ميان ايران و 
اياالت متحده قائل هستند و انتظار دارند كه در موقعيت 

كنوني هر دو طرف بر مواضع خود پافشاري كنند. 
ماتيو ريد، معاون شركت مشاوره انرژي فارين ريپورت 
در اين باره به سي ان بي سي گفت: »به هيچ عنوان نبايد 
انتظار داش��ت كه قبل از اينكه مذاكره اي انجام شود، 
تحريم ها برداشته شوند. كاخ سفيد براي نحوه عملكرد 
دولت ايران چارچوب سفت و سختي معين كرده است 
و اين فقط به توافق هسته اي باز نمي گردد. اين چارچوب 

تمام فعاليت هاي ايران در منطقه را شامل مي شود«. 
اياالت متحده مخالف رويكرد ايران در يمن و س��وريه 
است و در جدال هاي ميان ايران و رقيب منطقه ايش، 
طرف عربستان سعودي را مي گيرد. امريكا همچنين 
ايران را به حمايت از تروريس��م متهم مي كند. ريد در 
اين باره مي گويد: »اياالت متحده رعايت حقوق بش��ر 
توس��ط حكومت ايران را نيز مهم مي شمارد. در كل، 

خواسته هاي امريكا از ايران ليستي بلند باالست«. 
قيمت نفت در روز دوش��بنه هفته پيش، يعني همان 
روزي كه بخشي از تحريم ها دوباره عليه ايران به مرحله 
اجرا گذاشته شد افزايش يافت. اما دليل افزايش قيمت 
نفت در آن روز انتش��ار گزارش هاي��ي درباره كاهش 
روزانه 200 هزار بشكه اي توليد نفت عربستان صعودي 

در ماه ژوئيه نس��بت به ماه پيش از آن و رسيدن توليد 
بزرگ ترين صادركننده نفت جهان به 10 ميليون و 290 
هزار بشكه در روز بود. اين كاهش در توليد تا حدي به 
تعجب فعاالن بازار منجر شد چرا كه از شواهد موجود 
اين طور بر مي آمد كه عربستان سعودي به درخواست 
ترامپ براي عرضه بيشتر نفت و وارد كردن ظرفيت هاي 
مازاد نفت به بازار به منظور جبران كاهش عرضه ايران، 

متعهد است. 
كاه��ش ص��ادرات نفت ايران هن��وز خ��ود را در بازار 
آنچنان نشان نداده اس��ت اما كاهش توليد عربستان 
مي تواند به آشفتگي در بازار منجر شود. جان كيلداف 
از شركت سرمايه گذاري اگن كاپيتال در گفت وگو با 
سي ان بي سي با تاكيد بر اينكه عربستان بايد از حاال به 
فكر افزايش توليد باشد، گفت: »اگر عربستان توليد خود 
را به ميزان ماه ژوئن نرساند، پايين ماندن قيمت نفت تا 

پايان سال نامحتمل خواهد بود«. 
در روز شروع تحريم هاي ايران قيمت نفت خام امريكا 
0.8 درصد افزايش يافت و 60 دالر و  يك سنت در هر 
بشكه رسيد. اما وضعيت قيمت نفت در هفته هاي آتي 
به موفقيت امريكا در متوقف كردن صادرات نفت ايران 
تا 5 نوامبر بس��تگي دارد؛ همان زماني كه دور ديگر از 
تحريم ها بطور مس��تقيم صادرات نفت ايران را هدف 
مي گيرند. تحليل گران انتظار دارند كه تا پايان سال و 
حتي فصل اول سال آتي و با شروع تحريم هاي نفتي، 
روزانه چيزي نزديك به يك ميليون بشكه از بازار خارج 
ش��ود. اياالت متحده از تمامي كشورهاي خواسته تا 
واردات نفت ايران كه نزديك به 2 ميليون و 500 هزار 
بشكه در روز است را تا ابتداي ماه نوامبر متوقف كنند. 

هيلم��ا كراف��ت، سياس��ت گذار ارش��د در ش��ركت 
س��رمايه گذاري آر بي سي در اين باره به سي ان بي سي 
گفت: »تمام آن چيزي كه به گوش  مي رسد دال بر اين 
است كه عزم دولت ترامپ براي كاهش قابل مالحظه 
صادرات نفت ايران و فشار به حكومت اين كشور جزم 
اس��ت. من فكر مي كن��م كه در نتيجه اين سياس��ت 
تنگناي عرضه در بازار نفت بيشتر خواهد شد«. كرافت 
در ادامه به سي ان بي سي گفت: »در فصل پاياني سال، 
تنگنا تقويت مي شود. اگر بخواهم بطور خاص به مساله 
قيمت بپردازم بايد بگويم كه تغييرات وابسته به ميزان 
افزايش توليد كشورهاي  حاشيه  خليج فارس و مسائل 
ژئوپليتيك و امنيتي است. مثال اينكه آيا ايران تصميم 
خواهد گرفت كه برنامه هسته اي خود را دوباره از سر 

گيرد يا اينكه مساله اي در خليج فارس اتفاق بيفتد«.
مقامات امريكايي نه تنها اعالم كرده اند كه صادرات نفت 
ايران تا ماه نوامبر بايد به صفر برسد بلكه خود پا پيش 
گذاشته و براي ترغيب كشورها و شركت هاي مشتري 

نفت ايران با ايشان به مذاكره نشسته اند. رييس جمهور 
اياالت متحده، در روز ش��روع مرحل��ه اول تحريم ها 
عليه ايران گفت: »از اينكه بس��ياري از ش��ركت هاي 
بين المللي اعالم كرده اند كه بازار ايران را ترك خواهد 
كردند و بسياري از كشورها هم گفته اند كه مي خواهند 
واردات نفت از ايران را يا متوقف كنند يا كاهش دهند، 
خوشحالم. ما از همه كشورها مصرانه مي خواهيم كه اين 
اقدامات را انجام دهند تا حكومت ايران متوجه شود كه 
با يك انتخاب مواجه است: يا سياست ها و رفتار خود را 
تغيير دهد و به اقتصاد جهان بپيوندد و يا مسير خود را 

ادامه دهد و از لحاظ اقتصادي منزوي شود«.
دولت ترامپ در ماه مه از برنامه جامع اقدام مش��ترك 
يا همان توافق هسته اي با ايران و 5 كشور ديگر خارج 
شد. اين توافق به برداشته شدن تحريم ها از روي ايران 
در عوض پايان دادن اين كشور به فعاليت هاي هسته اي 
خود منجر ش��ده بود. دولت ترامپ عقيده داشت كه 
اين توافق بيشتر به سود ايران است تا ساير كشورهاي 
امضا كننده آن و به ايران نهايتا اجازه مي دهد كه برنامه 
هس��ته ايش را از سر گيرد. كش��ورهاي ديگر تاكنون 
به توافق هس��ته اي پايبند مانده  اند. با اين همه بعضي 

گمانه زني ها از شروع دوباره فعاليت هاي هسته اي ايران 
در صورت ع��دم توفيق اروپا در كاهش اثر تحريم هاي 

امريكا عليه اين كشور خبر مي دهند.
ماتيو ريد در اين باره به سي ان بي سي مي گويد: »يكي 
از ويژگي ه��اي چندم��اه اخير اين ب��وده كه مقامات 
در دولت ه��اي خارج��ي درباره مس��اله تحريم  ايران 
يك موض��ع را اتخاذ كنند و بخ��ش خصوصي در آن 
كش��ورها موضعي ديگر را. سياس��تمداران با شدت و 
حدت سخن مي گويند. آنها وعده مي دهند كه در برابر 
تحريم هاي امريكا مقاومت مي كنند و به شركت هايي 
كه مي خواهند تجارت خ��ود با اي��ران را ادامه دهند 
كمك خواهند كرد. از سوي ديگر شركت ها مي گويند 
كه با شرايط موجود، اين تجارت را نمي خواهند. براي 
مثال هند، ماه گذش��ته با وارد كردن 770 هزار بشكه 
در روز ركورد واردات نفت خود از ايران را شكس��ت. اما 
اين ميزان واردات را ش��ركت هاي دولتي انجام دادند، 
در حالي كه پااليشگاه هاي خصوصي تمايلي به خريد 

نفت ايران ندارند.« 
ريد  همچنين مي گويد كه برخي از خريداران نفت ايران 
واردات خود را پيش از موعد تحريم ها افزايش داده اند 

و تا پيش از فرصت نهايي اعمال تحريم ها واردات خود 
را كاهش مي دهند تا از اين طريق »از فشار تحريم ها بر 
ايران كاسته باشند«. به عقيده اين كارشناس بازار نفت، 
بزرگ ترين مشتريان نفت ايران همچنان تركيه، چين 
و هند باقي خواهند ماند در حالي كه ديگر واردكنندگان 
نفت اين كشور يعني ژاپن و كره جنوبي، »آشكارا در حال 
كاهش واردات از ايران« هس��تند. ريد اضافه مي كند: 
»اگر كشوري بخواهد به اميد گرفتن معافيت از امريكا، 
واردات خ��ود از ايران را كاهش دهد، بايد اين كار را در 
سپتامبر يا اكتبر يعني پيش از پايان مهلت انجام دهد. 
تا آن زمان مي توان فهميد كه چه ميزان نفت از سمت 
عرضه بازار قرار است كس��ر شود«. اين مساله خود به 
افزايش نوسانات در آينده بازار دامن مي زند اما از طرفي 
آن زمان بازار، نفت عربستان سعودي نيز رونق مي يابد. 
در همين تابستان، عربستان براي توليد الكتريسيته 
روزانه 500 هزار بش��كه بيش��تر از حالت عادي نفت 
مي سوزاند. بعد از تابس��تان، اين كشور، مي تواند اين 

مقدار مازاد را به بازار نفت سرازير كند. 
كرافت احتمال ش��روع دوباره فعاليت هاي هسته اي 
ايران براي تحريك امريكا را مطرح مي كند. اما درباره 
تاثير تحريم ها بر ايران اطمينان دولت ترامپ را ندارد. 
وي به سي ان بي س��ي مي گويد: »شرايط امروز با سال 
2009 متفاوت است. اما به نظر نمي آيد رهبران امريكا 
به اين موضوع توجهي داشته باشند«. ريد در اين باره 
به سي ان بي سي مي گويد: »اگر بخواهم خالصه بگويم، 
ش��رايط در ايران پيچيده اس��ت. مخالفت ها در ايران 
پراكنده است اما بيشتر، مقامات كنوني و سابق حكومت 

هستند كه بي پرده از بحران سخن مي گويند«.
يكي از نگراني هاي تحليل گران اين است كه در صورت 
بروز بحران سياسي در ايران چه اتفاقي رخ خواهد داد. 
كليداف در اين باره مي گويد كه معلوم نيس��ت كه آيا 
روحاني و ترامپ بر سر يك ميز خواهند نشست يا خير 
اما اين واضح اس��ت كه »ايران به راهي براي خروج از 

مشكل كنوني نياز دارد«. 
ري��د ام��ا اعتق��اد دارد كه اي��ران در ح��ال حاضر 
گزينه هايي را در دست دارد. يكي از آنها استفاده از 
موقعيت نظامي خود در خليج فارس اس��ت. وي به 
سي ان بي سي مي گويد: »چشم ايران به دولت ترامپ 
اس��ت. آنها بي صبرانه منتظرند ببينند در انتخابات 
مي��ان دوره اي در امريكا كه در هم��ان ماهي برگزار 
مي ش��ود كه تحريم ها عليه ايران به مرحله  اجرا در 
خواهند آمد، چ��ه اتفاقي خواهد افت��اد و موقعيت 
دولت ترامپ در موازنه قدرت در امريكا به چه شكل 
خواهد بود. تا آن زمان اي��ران تمام گزينه ها را روي 

ميز قرار مي دهد«.

گروه انرژي|
 سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خام، ديروز 
گزارش ماهانه خود كه حاوي آمارهاي توليد، تقاضا 
و قيمت نفت خام كش��ورهاي عض��و در ماه جوالي 
است منتشر كرد. طبق اين گزارش توليد نفت خام 
ايران در ماه پيش��ين ميالدي روزانه 50 هزار بشكه 
كاهش داشته اس��ت. اوپك همچنان به سبك چند 
گزارش قبل��ي خود در خصوص اثر احتمالي تحريم 
نف��ت خام ايران بر بازار نفت س��كوت كرده اس��ت. 
مشروح بخش هاي مهم گزارش سازمان را در ادامه 

مي خوانيد. 

 تغييرات قيمت
در ماه جوالي، سبد مرجع اوپك به نسبت ماه پيش 
افزاي��ش جزئي را تجربه كرد و با 5 س��نت تغيير به 
73 دالر و 27 سنت در هر بشكه رسيد. در حالي كه 
ذخاير نفت��ي اياالت متح��ده به خص��وص در انبار 
كاشينگ در ايالت اوكلوهاما، در حال كاهش بودند، 
اوراق آتي نفت خام در ماه گذش��ته شاهد نوسانات 
قيمتي بود. قيمت هر بش��كه نفت برنت نس��بت به 
ماه گذشته بطور متوسط 99 سنت كاهش يافت تا 
در قيمت 74 دالر و 95 سنت بسته شود. نفت خام 
امريكا، وس��ت تگزاس اينترمديت اما نسبت به ماه 
پيش 3 دالر و 26 سنت در هر بشكه افزايش قيمت 
را تجربه كرد تا به متوسط قيمت 70 دالر و 58 سنت 
در هر بشكه برسد. قيمت هر بشكه نفت خام درياي 
ش��مال از ابتداي س��ال جاري تا به حال 19 دالر و 
53 سنت افزايش يافته و قيمت هر بشكه نفت خام 
امريكا در مدت مشابه، 16 دالر و 70 سنت افزايش 

قيمت داشته است. 
شكاف ميان برنت و وس��ت تگزاس اينترمدييت در 
ماه جوالي به 4 دالر و 25 سنت در هر بشكه رسيد. 
س��فته بازان نيز در اين ماه موقعيت خريد كمتري 
اتحاذ كردند ك��ه اين امر به خص��وص درباره برنت 

بيشتر محسوس بود. قيمت لحظه اي نفت دوبي كه 
بيش��تر از قيمت آتي بود اندكي به يكديگر نزديك 
ش��دند. از طرفي، نفت برنت در بازار مالي، وضعيت 
عادي پيداكرد و قيمت آتي اين گريد نفتي از قيمت 
لحظه اي آن بيشتر ش��د. اوپك پيش بيني مي كند 
كه اين وضعيت تا پايان س��ال بر برنت حاكم بماند. 
در اي��االت متحده، قيمت لحظه اي وس��ت تگزاس 
اينترمدييت از قيمت آتي آن براي دومين ماه پياپي 
بيشتر ش��د. در ماه جوالي، قيمت نفت ترش نيز به 
دليل وجود مازاد آن در بازار نسبت به نفت شيرين 

كاهش يافت.

 تقاضاي جهاني نفت
در سال 2018، پيش بيني ها از افزايش رشد تقاضا 
براي نفت و به ميزان يك ميليون و640 هزار بشكه 
در روز حكايت دارد كه اين ميزان 20 هزار بش��كه 
در روز كمتر از تخمين س��ال گذشته است. اين امر 
به علت انتشار داده هاي تقاضاي نفت در فصل دوم 
2018 در امريكاي التين و خاورميانه بود كه مبين 
كاهش تقاضا به زير س��طح مورد انتظار بود. انتظار 
مي رود كه كل تقاضا براي نفت به 98 ميليون و830 

هزار بشكه در روز برسد. 
در سال 2019، برآورد ها از افزايش تقاضا براي نفت 
به ميزان يك ميليون و430 هزار بشكه در روز خبر 
مي دهد كه اين رقم 20 هزار بشكه كمتر از ارزيابي 

ماه گذشته است. 
تخمين ه��ا گوي��اي اين هس��تند ك��ه مصرف كل 
جه��ان نيز ب��ه 100 ميليون و260 هزار بش��كه در 
روز است. تقاضاي كش��وهاي عضو سازمان توسعه 
و همكاري هاي اقتص��ادي، OECD، نيز با افزايش 
روزان��ه 270 هزار بش��كه در روز نس��بت به س��ال 
گذشته، به افزايش تقاضا براي نفت كمك كرده اند. 
با اين وجود بار اصلي افزيش تقاضاي آتي براي نفت 
بر دوش كش��ورهاي غير OECD اس��ت كه اوپك 

پيش بيني رش��د يك ميليون و160 هزار بشكه اي 
تقاضاي آنها را برآورد كرده است. 

 عرضه نفت جهاني
ارقام مربوط به عرضه نفت غير اوپك در سال 2018 
نس��بت به گزارش ماه پيش س��ازمان كش��ورهاي 
صادركننده نفت، 73 هزار بشكه در روز اصالح شد 
تا به رق��م جديد 59 ميليون و620 هزار بش��كه در 
روز برسد و بدين س��ان افزايش ساالنه 2 ميليون و 
80 هزار بشكه در روز را به ثبت برساند. دليل اصلي 
اين تجديد نظر مثبت در ارق��ام، تغيير در برآوردها 
از عرضه نف��ت چين به خصوص افزايش بيش از حد 
انتظار توليد اين كشور در فصل اول سال 2018 بود. 
اوپك پيش بيني مي كند كه عرضه نفت كشورهاي 
غير اوپك در س��ال 2019 به ميانگين 61 ميليون 
و750 هزار بش��كه در روز خواهد رسيد كه اين امر 
گوياي تجديدنظر مثبتي به ميزان 106 هزار بشكه 
در روز اس��ت. ارزيابي مجدد برآورد توليد نفت خام 
چين در سال آتي دليل اصلي اين تجديد نظر مثبت 
در ارقام است. با اين همه، به دليل تجديدنظر منفي 
درباره برآورد توليد نفت خام امريكا و استراليا، رشد 
ساالنه تنها به ميزان 34 هزار بشكه در روز به سمت 
باال اصالح شد تا به رقم 2 ميليون و130 هزار بشكه 
در روز برسد. اياالت متحده، برزيل، كانادا، استراليا 
و مالزي كشورهايي هستند كه بيشترين سهم را در 
افزايش توليد دارند. از س��وي ديگر، انتظار مي رود 
ك��ه مكزيك و نروژ بيش��ترين كاهش ها در توليد را 

تجربه كنند. 
به دليل وجود ع��دم قطعيت هاي بس��يار در بازار، 
برآوردها س��ال 2019 همچن��ان در معرض تغيير 
هستند. برآوردها از توليد گاز مايع طبيعي اوپك در 
سال هاي 2018 و 2019 از افزايش توليد به ميزان 
120 هزار بشكه و 110 هزار بشكه در روز و رسيدن 
به 6 ميليون و360 هزار بش��كه در روز و 6 ميليون و 

470 هزار بشكه در روز خبر مي دهد. در ماه جوالي، 
توليد اوپك به نقل از منابع ثانويه، 41 هزار بش��كه 
افزايش يافت و به متوس��ط 32 ميليون و 320 هزار 

بشكه رسيد. 

 تغييرات توليد 
در م��اه جوالي توليد نفت خام ايران نس��بت به ماه 
قبل از آن 53 هزار بش��كه در روز كاهش پيدا كرده 

و به 3 ميليون و 737 هزار بش��كه در روز افت كرد. 
طبق آمار منابع ثانويه اوپك، عربستان سعودي نيز 
در اين ماه كاهشي نزديك به 50 هزار بشكه در روز 

را تجربه كرد. 
در مجم��وع اوپك در اي��ن ماه با افزاي��ش 40 هزار 
بشكه اي در توليد روزانه روبرو بود. عمده اين افزايش 
از كويت و نيجريه ناش��ي ش��ده است. جدول كامل 

توليد در صفحه قابل مشاهده است. 

لزوم واقعي سازي بهاي آب
ايلنا| مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان 
تهران اظهار كرد: كم ياب تري��ن و بي بهاترين كاال 
دركشور ما آب است و متاسفانه همين آب ناياب، در 
برخي مواقع صرف شست وش��وي خودرو و آبياري 
درختان در س��اعات اوج گرما مي شود. محمدرضا 
بختياري با بيان اينكه »واقعي سازي بهاي آب يكي 
از محورهاي مديريت تقاضا و نهادينه س��ازي رفتار 
درس��ت در مصرف آب است« ادامه داد: يك بطري 
آب نيم ليتري را در تهران ب��ا قيمت 1000 تومان 
تهيه مي كنند و اين در حالي اس��ت آبي كه از س��د 
الر در تصفيه خانه پنجم تهران تصفيه مي شود و از 
باكيفيت ترين آب هاي جهان است، ليتري شش ريال 
به مشتركان تحويل مي شود. وي با اشاره به تنگناهاي 
مالي اين شركت گفت: در غرب تهران تونلي از سد 
كرج به سمت تصفيه خانه ش��ماره 6 تهران احداث 
و تصفيه خانه اي نيز در ش��مال غرب تهران ساخته 
شده اس��ت كه 1000 ميليارد تومان ارزش روز اين 
تصفيه خانه اس��ت و اكنون فقط ب��ه 150 ميليارد 
تومان اعتبار براي تجهيز آن نياز است، اما چون اين 
اعتبار فراهم نش��ده، حدود شش سال است كه اين 
تصفيه خانه بدون استفاده مانده و اين امر باعث شده 
است 1000 ميليارد تومان سرمايه، بدون استفاده 

بماند و مستهلك شود.

 شبكه گاز كشور 
در شرف تكميل شدن

شانا|معاون امور برنامه ريزي و پشتيباني مديريت 
گازرساني شركت ملي گاز با توجه به روند رو به پايان 
توسعه زيرساخت و گازرساني در برخي استان ها، بر 
لزوم برنامه ريزي براي نگهداري و مهندس��ي دوباره 
شبكه هاي گازرساني تاكيد كرد. غالمرضا مشايخي 
درباره روند رو به پايان گازرساني به شهرها و روستاهاي 
كشور گفت: توسعه زيرساخت و گازرساني به روستاها 
و شهرها مانند استان خراسان شمالي به پايان رسيده 
و اكنون الزم است براي افزايش بهره وري و مهندسي 
دوباره براي شبكه گازرساني سراسر كشور اقدام شود. 
وي افزود: منابع انس��اني مهم ترين سرمايه هاي هر 
سازماني هستند كه به منظور افزايش بهره وري بايد در 
جهت افزايش رفاه و آرامش فكري و روحي كاركنان 
كوش��يد. بر اس��اس اين گزارش، درصد گازرساني 
ش��هري و روستايي در س��ال هاي اخير با رشد قابل 
توجهي همراه بوده، به گونه اي كه پيش بيني شده تا 
پايان فعاليت دولت دوازدهم ميزان گازرساني شهري 
به 99 درصد و ميزان گازرساني روستايي به 90 درصد 
افزايش يابد. به عنوان نمونه، اكنون ضريب نفوذ گاز 
طبيعي در شهرها و روستاهاي استان خراسان شمالي 
به ترتيب 100 و 90 درصد اس��ت و تا پايان امسال با 
بهره برداري از پروژه هاي گازرساني به روستاها، پرونده 

گازرساني در اين استان بسته خواهد شد.

 تمايل فزاينده عراق
به گاز ايران

ايس�نا| عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و 
پتروشيمي از ادامه مذاكره بين ايران و وزارت نفت 
كشور عراق براي صادرات گاز از ايران به اين كشور 
خبر داد و گف��ت: اين وزارت خانه تماي��ل دارد گاز 
طبيعي را جايگزين گازوئي��ل و فرآورده هاي نفتي 
خود كند. حميد حس��يني با اعالم خبر فوق افزود: 
ط��رف عراقي عالقه مند اس��ت از گاز طبيعي براي 
صنايع و بخش مسكوني خود استفاده كند. البته اين 
مذاكرات در مراحل اوليه خود قرار دارد و هنوز ميزان 
و زمان آن مش��خص نيست. وي به اين سوال كه آيا 
براي صادرات گاز نياز به تاسيس خط لوله جديدي 
وجود دارد؟ پاسخ داد: اين موضوع بايد بررسي شود 
كه آيا خط لوله هاي سابق ظرفيت انتقال گاز بيشتري 
را دارند يا بايد خط لوله جديدي احداث كرد. حسيني 
درباره طرف هاي عراقي مذاكره كننده با ايران اظهار 
كرد: پيش از اين، مذاكرات براي صادرات گاز به عراق 
با وزارت برق اين كش��ور انجام مي شد، اما مذاكرات 
جديد با وزارت نفت عراق انجام مي شود. پيش تر، اين 
عضو صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي از موافقت 
استانداري بغداد براي واردات گاز از ايران خبر داده و 
گفته بود: وزارت نفت عراق تمايل دارد گاز را جايگزين 
فرآورده هاي نفتي كند. اين ق��رارداد جدا از قرارداد 
قبلي صادرات گاز از ايران به عراق است، زيرا قرارداد 
قبلي با وزارت نيروي عراق بود. همچنين عراقي ها از 

امكانات شركت گاز ايران نيز بازديد كرده اند.

نقش موثر »آي پي« در بهبود 
روابط ايران و پاكستان

شانا| س��فير ايران در اسالم آباد با بيان اينكه بر 
اساس مولفه هاي امنيتي و اقتصادي، قرارداد خط 
لوله صادرات گاز ايران-پاكستان با ديگر پروژه هاي 
مشابه در سطح منطقه قابل مقايسه نيست، گفت: 
آي پي مي تواند نقشي بس��يار موثر در تقويت و 
بهبود شرايط اقتصادي و رفاهي كشور همسايه 
و مسلمان پاكستان ايفا كند. مهدي هنردوست 
اظهار كرد: اهميت تقويت و توس��عه و س��رعت 
بخشيدن به روند افزايشي كنوني مناسبات تجاري 
دوجانبه تهران-اسالم آباد از سوي هر دو كشور 
به عنوان يك ب��اور جدي مورد توجه بوده و اراده 
سياسي مسووالن ايران و پاكستان پشتوانه تحقق 

اين موضوع است.
هنردوست گفت: البته بديهي است طرف هاي 
سوم و كش��ورهايي كه تحكيم مناسبات ميان 
ايران و پاكستان را برخالف منافع خود مي بينند 
از هيچگونه مانع تراشي دريغ نكنند، از اين رو يكي 
از عوامل تاثير گذار ك��ه مانع اجراي اين موضوع 

تاكنون شده مي تواند فشارهاي بيروني باشد.
وي ادام��ه داد: بر اس��اس مولفه ه��اي امنيتي و 
اقتصادي، پروژه هاي مشابه مطرح در منطقه به 

هيچ عنوان قابل مقايسه با آي پي نيست.

توليد نفت خام کشورهای اوپک )هزار بشکه در روز(
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24+45564532عراق

78+27912713کويت

57-664721ليبی

70+16671597نيجريه

4+616612قطر

53-1038710440عربستان سعودی

69+29592890امارات متحد عربی

47-12781325ونزوئال

40+3232332283جمع کل اوپک

منبع: اوپک

ايرنا| وزير نيرو گفت: مذاكرات سه جانبه اي بين 
»ايران و ارمنس��تان« و »ايران و آذربايجان« براي 
صادرات برق به روسيه آغاز شده است كه هر كدام 
زودتر به نتيجه برس��د، صادرات برق از آن مس��ير 

انجام خواهد شد.
رضا اردكانيان روز دوش��نبه در مورد اتصال شبكه 

برق ايران ب��ه اروپا گفت: اتصال به ش��بكه اروپا را 
بطور جدي دنبال مي كنيم و سناريوهاي مختلفي 
براي اين امر وجود دارد. وي اظهار داش��ت: يكي از 
آن سناريوها اين است كه از طريق همسايگانمان 
در شمال بتوانيم به ش��بكه برق اروپا وصل شويم. 
وزي��ر نيرو درب��اره برنامه وزارت ني��رو براي آينده 

مبادالت برق با كش��ورهاي منطقه ب��ه ويژه عراق 
بيان كرد: برنامه داريم همانطور كه زيرساخت هاي 
آن را فراهم كرده ايم، با تمام كش��ورهاي همسايه 
از جمل��ه پاكس��تان، افغانس��تان، تركمنس��تان، 
ارمنستان، آذربايجان، تركيه و عراق تبادل انرژي 
داشته باشيم. وي افزود: در مبادالت برقي با برخي 

كشورها هم صادركننده و هم واردكننده هستيم؛ 
با برخي كشورها فقط صادركننده و با برخي ديگر 
فقط واردكننده هستيم. اردكانيان اظهار داشت: ما 
يكي از امتيازهاي خود را وجود اين شبكه ارتباطي 

مي دانيم.
وي در مورد قطع صادرات برق در تابستان امسال 
گفت: امس��ال به دليل اتفاق هايي كه در زمان اوج 
بار داشتيم، نتوانستيم به همسايگانمان برق صادر 
كنيم؛ ما اين مس��اله را به اطالع آنها رس��انديم كه 
موضوع قابل فهمي است و به محض اينكه ما از اين 

چرخه محدوديت خارج ش��ويم، صادرات خود را 
ادامه خواهيم داد.

وزير نيرو در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه 
»پيش از اين، وزارت نيرو مبادله برق با كشورهاي 
جنوب��ي خليج فارس و درياي عمان را در دس��تور 
كار قرار داده بود؛ آي��ا اين طرح همچنان روي ميز 
وزارت نيرو اس��ت؟« گفت: اولويت نخست ما اين 
اس��ت كه بتوانيم از آنچه زيرساخت هايش فراهم 
است اس��تفاده كنيم؛ البته براي بحث جنوب هم 

مطالعات الزم انجام خواهد شد.
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عكسروز

چهرهروز

حمايت داودنژاد از بيانيه كانون كارگردانان 
عليرضا داودنژاد ضمن حمايت از كانون كارگردانان نسبت به هشداري كه درباره ورود پول هاي مشكوك به سينما داده است، گفت: عبور 
از مديريت هاي كليشه اي و تحول در نظام آموزش و پيوند زدن آن به بازار كار و خروج از حالت انفعال و تقليد و كپي برداري و گام نهادن به 
مسير ابداع و ابتكار و خالقيت و توليد، تقدير ناگزير پيش روي كشور ماست. عليرضا داودنژاد پس از انتشار بيانيه اي هشدارگونه از كانون 
كارگردانان يادداشتي را در اختيار ايسنا قرار داد كه در بخشي از اين يادداشت اظهار كرده است: »بهترين روش براي ناتوان سازي سينما 
از تفكر انتقادي و عاجز كردن آن از تخيل خالق همين ناامن كردن بازار براي نيروهاي خوش قريحه و متخصص و خالق و كشاندن آنها به 

سمت باز توليد كليشه هاي تجاري و سياسي و اتكا  هرچه بيشتر به سرمايه هاي ناشناس و در اصل درآمدهاي بازار سياه است.« 

ايستگاه

هيواليي كه شگفتي ساز شد
فيلم اكشن »مگ« به كارگرداني جان 
ترتل تاب با بازي جيس��ون استاتهام 
تحليل گران باكس آفيس را با شگفتي 
روبرو كرد. به گزارش ورايتي، فيلمي 
با بازي جيس��ون استاتهام درباره يك 
هيوالي دريايي و تالش دانش��مندان 
در اعماق اقيانوس با فروش بيش از ۴۴ 

ميليون دالر در سه روز نخست اكران در امريكا و نزديك ۹۷ ميليون دالر در ديگر 
كشورهاي جهان، شگفتي ساز سينماها شد. محصول جديد كمپاني برادران وارنر 
در حالي كه تابستان رو به پايان دارد، سينماروها را به خود جلب كرده است. اين فيلم 
موفق شد تا »ماموريت غيرممكن- فال آوت« ششمين فيلم از مجموعه »ماموريت 
غيرممكن« را در سومين هفته اكرانش به راحتي كنار بگذارد. »مگ« كه در ۴۱۱۸ 
سالن سينما اكران شده درباره گروهي از دانشمندان است كه در گودالي عميق در 
دل دريا گونه هاي جديدي كشف مي كنند. يك كوسه غول پيكر به نام مگالودون 
كه س��ال ها تصور مي شد منقرض ش��ده، از جمله اين گونه هاي كشف شده است. 
جونز تيلور كاپيتان نيروي دريايي با نقش آفريني استاتهام براي كمك به ايستگاه 
تحقيقاتي فراخوانده مي شود، اما خيلي زود هيوال فرار مي كند و در مسيرش همه چيز 
و همه كس را مي خورد و به اين ترتيب يك مسابقه با زمان براي متوقف كردن آن 
آغاز مي شود. لي بينگ بينگ، وينستون چائو، كليف كرتيس، رين ويلسون، روبي 
رز، پيج كندي و جسيكا مك نامي ديگر بازيگران اين فيلم هستند. در همين حال 
تام كروز با فيلم جديدش ۲۰ ميليون دالر ديگر فروخت تا مجموع فروشش در سه 
هفته را به ۱۶۲ ميليون دالر برساند. اين فيلم در جايگاه دوم قرار دارد. »مگ« كه 
با همكاري چين ساخته ش��ده هنوز وقت براي فروش بيشتر دارد تا بتواند بودجه 
۱۳۰ ميليون دالري توليد خود را تامين كند. ۵۰ ميليون دالر از فروش بين المللي 
اين فيلم از فروش در سينماهاي چين كسب شده است. مگ با اين فروش بهترين 
افتتاحيه سال را براي برادران وارنر رقم زد و جلوتر از »بازيكن آماده شماره يك« با 

افتتاحيه ۴۱.۷ ميليون دالر و »اوشن ۸« با فروش ۴۱.۶ ميليون دالر قرار گرفت.

بازارخبر

چهارفيلمتازهبهچرخهاكرانواردميشوند

بستنيخوردنمديركلدفترموسيقيبا»چاوشي«

رونمايياز»ايرانمن«باآواز»همايونشجريان«

غالمرضا فرجي س��خنگوي ش��وراي 
صنفي نماي��ش اعالم كرد ك��ه اكران 
فيلم هاي »شعله ور«، »همه چي عاديه«، 
»راه رفتن روي س��يم« و »پشت ديوار 

سكوت« از اين هفته آغاز مي شود.
غالمرضا فرجي س��خنگوي ش��وراي 
صنفي نمايش با اش��اره به جلس��ه روز 
دوش��نبه ۲۲ مرداد ماه اين شورا گفت: 

در جلسه امروز شوراي صنفي نمايش قرارداد اكران 
»آخرين بار كي سحر را ديدي« به كارگرداني فرزاد 
موتمن در س��رگروه زندگي بع��د از پايان نمايش 
»كاتيوش��ا« ثبت شد. فرجي در ادامه به مهر گفت: 
قرارداد اكران »جاده قديم« ب��ه كارگرداني منيژه 
حكمت نيز در س��رگروه ايران بع��د از »چراغ هاي 

ناتمام« ثبت ش��د. »س��وفي و ديوانه« 
به كارگرداني مه��دي كرم پور هم بعد 
از »شعله ور« در سرگروه كوروش روي 

پرده خواهد رفت.
او همچني��ن از آغ��از نماي��ش فيل��م 
»شعله ور« به كارگرداني حميد نعمت اهلل 
در سرگروه كوروش، »همه چي عاديه« 
به كارگرداني محسن دامادي در سرگروه 
ماندانا، »راه رفتن روي سيم« به كارگرداني احمدرضا 
معتمدي در س��ينما ايران و »پشت ديوار سكوت« 
به كارگرداني مسعود جعفري جوزاني در سرگروه 
آزادي از چهارش��نبه ۲۴ مرداد خب��ر داد. به گفته 
سخنگوي شوراي صنفي اكران باقي فيلم ها در زير 

گروه ها ادامه خواهد داشت. 

اين روزها ماجراي مجوز نگرفتن آلبوم 
جديد محس��ن چاوش��ي حاشيه هاي 
زيادي به همراه داش��ته است. چاوشي 
تهديد ك��رده ك��ه اگر مج��وز نگيرد، 
آلبوم��ش را بطور عموم��ي در اختيار 
مخاطبان قرار مي دهد. وزارت ارش��اد 
هم گفته چاوشي بايد اصالحات مورد 
نظر را اعم��ال مي كرده اما بدون اعمال 
اصالحات، تاكيد به دريافت مجوز دارد. 

ديروز علي ترابي، مديركل دفتر موس��يقي وزارت 
فرهن��گ درباره موضوع پرحاش��يه انتش��ار آلبوم 
»ابراهيم« محسن چاوشي ضمن ارايه توضيحاتي از 
روند پروسه اداري مجوز اين اثر موسيقايي توضيح 
داد: روز گذش��ته نامه اي براي اولين بار به دست ما 
رس��يد كه مبناي آن تقاضاي بازبيني در اشعار اين 
آلبوم ش��ده بود اين در حالي است كه تاكنون هيچ 
موس��يقي پيرامون اين آلبوم به دس��ت ما نرسيده 
است. البته ما در اين مدت با آقاي چاوشي نشستيم 
و با هم بستني خورديم و در يك شرايط دوستانه با 
هم حرف زديم. من در اين فضا بر اساس مسووليت 
خودم ۳ قطعه اي را كه اصالحيه خورده مجوز دادم 
و ۲ قطعه ديگر نيز اصالحاتي دارند كه بايد درباره آن 

اقدامات الزم انجام شود.
مديركل دفتر موسيقي وزارت ارشاد درباره انتشار 
كتابي كه برخي از اشعار آلبوم در آن گنجانده شده، 
گفت: فرض بر اينكه كتاب هم منتشر شده باشد اما 
اين كتاب مبني بر مجوز داشتن شعر براي موسيقي 

نيس��ت. من فكر مي كنم حساسيت ها 
در اين زمينه بيش��تر از حد شده است. 
البته ت��ا روزي كه در كش��ورمان براي 
توليد آلبوم و كنس��رت موسيقي بايد 
مجوز دريافت كنيم پس بايد قوانين را 
بپذيريم. بخشي از اين قوانين با تغيير 
مديران س��هل يا سخت مي ش��ود اما 
بخشي ديگر نيز مربوط به قوانين است 
كه بايد پابرجا بماند. البته در روزهاي گذشته اشعار 
مورد مناقشه را به صورت خصوصي به برخي دوستان 
ارايه داده ام و هي��چ كدام تايي��د نكرده اند كه بايد 
وزارت ارشاد به اين شعرها مجوز بدهد. ترابي درباره 
كنسرت خياباني همايون شجريان هم توضيح داد: 
بعد از اينكه آقاي همايون ش��جريان براي برگزاري 
كنسرت اعالم آمادگي كرد ما هم به صورت رسمي 
از اين موضوع استقبال كرديم. حتي مشاهده كردم 
تعدادي از مديران شهرداري تهران نيز جلساتي با 
آقاي شجريان برگزار كرده و براي برگزاري كنسرت 
اعالم آمادگي كردند. پس از اين جلسات نامه اي از 
آقاي ش��جريان به دفتر موسيقي ارسال شد كه در 
آن نامه آقاي ش��جريان براي برگزاري كنسرت در 
پارك هاي تهران آمادگي خود را اعالم كرد. البته ما 
در پاسخ اين نامه گفتيم دفتر موسيقي وزارت ارشاد 
اختياري براي برگزاري كنسرت در پارك ها را ندارد 
يعني بايد فرد يا مجموعه اي مس��ووليت برگزاري 
كنسرت در آن مكان را به عهده گرفته و در اين زمينه 

نيز نامه نگاري هايي را انجام دهد.

آلب��وم »ايران من« با ص��داي همايون 
ش��جريان در ت��االر وح��دت رونمايي 
مي شود. مراسم رونمايي آلبوم موسيقي 
»ايران من« با آواز همايون ش��جريان و 
آهنگسازي سهراب پورناظري ساعت 
۲۱ چهارشنبه، ۲۴ مرداد در تاالر وحدت 
تهران انجام مي شود. در اين مراسم كه 
مهدي پاكدل اجراي آن را برعهده دارد، 

عوامل آلبوم، مهمانان ويژه و همچنين دوست داران 
هنر حضور دارند؛ همچنين تعدادي از قطعات آلبوم 
پخش و بعد از آن جلسه  پرس��ش و پاسخ با حضور 
خواننده و آهنگساز اثر برگزار مي شود. آلبوم »ايران 
من« به صورت ويژه اي به دست مخاطبان مي رسد؛ 
همچنين عالقه مندان براي حضور در اين مراس��م 
 www.baranaart.com مي توانند در سايت
ثبت نام كنند و به ترتيب اولويت ثبت نام براي حضور 
در اين رويداد با آنان تماس گرفته خواهد ش��د. اين 
اثر ش��امل قطعاتي چون »ايران من«، آواز »راه بى 
پايان«، »خوب شد«، »قالب«، »مرگ اسفنديار«، 
»ابر بهار«، »اس��فند، نوروزخواني و نوروز« است. در 
اين اثر دل نيا آرام به عنوان خواننده  سوپرانو حضور 

داش��ته و نوازندگاني چ��ون تهمورس 
پورناظري )ت��ار(، آزاد ميرزاپور )عود(، 
حسين رضايي  نيا )دف(، مهيار طريحي 
)سنتور و بم س��نتور(، آيين مشكاتيان 
)تنبك، كوزه، كاخن و ضرب زورخانه(، 
آرشاك ساهاكيان )دودوك و كالرينت(، 
آتنا اشتياقي )ويولون سل(، پيام جواني 
)بم تار( و سهراب پورناظري )كمانچه، 
سه تار و ديوان( نواخته اند. نوازندگان سازهاي غربي 
نيز در اين اثر حضور داشته اند كه از جمله  آنان مي توان 
به استفاني بيبو، سارا چازين، تينگ نينگ هو )ويولون 
اول(، فيليپ برزينا، كيتلين مك شري، كشي اليوت 
)ويولون دو(، سمسون ون لون، جيمز جافه، گابريل 
بيستلين )ويولون سل(، رابرت مك كارتي )كنترباس( 
و كاتلين اسميت- فرانكلين )فرنچ هورن( اشاره كرد. 
اشكان كمانگري، مهرداد ناصحي و  آيين مشكاتيان 
نيز هم آواي��اِن اين اثر بوده ان��د. در تازه ترين تجربه  
مشترك همايون ش��جريان و سهراب پورناظري از 
اش��عاِر شاعراني چون فردوس��ي، سعدي شيرازي، 
خواجه شمس الدين محمد، اسحاق انور، پوريا سوري 

و اهورا ايمان بهره گرفته شده است.

میراث

مرمت 6  نسخه خطي ۲۰۰ ساله در موزه قرآن
مدير موزه ملي قرآن از مرمت شش 
نس��خه تاريخي خطي در اين موزه 
خبر داد. حجتاالسالم امير لهراسبي 
با اعالم اينكه چهار نسخه از اين تعداد 
نسخه هاي قرآني و دو نسخه تاريخي 
ادبي هس��تند، بيان كرد: با توجه به 
پيگيري ه��اي انجام ش��ده و توجه 

رييس سازمان ميراث فرهنگي و اختصاص بودجه مشخص براي پروژه هاي 
عمراني اين موزه، يكي از كارشناس��ان مرمت نسخ خطي براي انجام اين كار 
به موزه قرآن دعوت ش��د. او افزود: حميد ملكيان، مدير بخش آسيب شناسي 
و مرمت كتابخانه مجلس كه مرمِت »قرآن نگل« را نيز بر عهده داش��ته است، 
مرمِت شش نسخه تاريخي كه در مخزن موزه قرآن وجود داشت و براي نمايش 
آن در فضاي موزه اي نياز به مرمت داشت، بر عهده گرفت. به گفته او، در عمليات 
مرمت اين شش نسخه خطي بيش از ۲۰۰ ساله در موزه قرآن؛ بررسي مرمتي 
و حفاظت شامل تس��ت وجود عوامل ميكروبي، قارچ، كپك و پار گي در حال 
انجام هستند و در پايان نيز مرمت جلدها در بخش نسخ موزه انجام مي شود. او 
با بيان اينكه چهار نسخه قرآني متعلق به دوره هاي زند تا قاجار هستند، افزود: 
اين نسخ خطي قرآني ش��امل قرآن »آقاجان پرتو« كه در موزه زيرچاپ رفته 
است، قرآن »ابن عاشور«، قرآن »محمدشفيع« و قرآن »ارسنجاني« هستند. 
او با بيان اينكه نسخه »سراج المنير« متعلق به دوره زند با خط شكسته نستعليق 
و اثر عبدالمجيد طالقاني و نسخه »گلشن راز« از دوره قاجار نوشته محمدقاسم 
مشهور به ميرزاكوچك دو نسخه تاريخي خطي ديگر در دست مرمت در اين 
موزه هستند، گفت: اين نسخه ها در ماه هاي آينده و بعد از پايان كار مرمت به 
نمايش درمي آيند. لهراسبي همچنين درباره انجام پروژه عمراني در حال انجام 
روي سقف موزه قرآن بيان كرد: با توجه به وجود رطوبت زياد در اين مجموعه بعد 
از برگزاري جلسات مختلف فني با ميراث فرهنگي يك پيمانكار، ناظر و مشاور 

فني انتخاب شدند تا طرح رفع رطوبت ساختمان انجام شود.

تاريخنگاري

امضاي عهدنامه مودت بين ايران و امريكا 
بيست و سوم مرداد ۱۳۳۴، عهدنامه مودت كه كامل ترين قرارداد پس از كودتاي 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، گمركي، مالي، دريانوردي 

و امنيتي در ۲۳ ماده بود، ميان ايران و امريكا به امضا رسيد. 
معاهده موس��وم به »پيمان دوستي، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي« در سال 
۱۹۵۵ )۱۳۳۴( بين ايران و امريكا امضا شد و هنوز هم معتبر است. اين معاهده اين 
حق را به تهران مي دهد كه از واشنگتن شكايت كند. پيمان مودت ۲ سال بعد از 
كودتاي ۱۳۳۲ كه توسط امريكا عليه دولت دكتر مصدق طراحي شده بود با هدف 
گسترش سرمايه گذاري امريكا در ايران امضا شده است. در تبصره دوم از بند ۲۱ 
اين پيمان در مورد دادگاه قضايي بين المللي آمده است: »هرگونه اختالفي بين 
طرفين معظم متعهد در تفسير يا اجراي اين پيمان، كه از طريق ديپلماسي به نحو 
رضايت بخشي حل و فصل نشود، بايد در دادگاه قضايي بين المللي مطرح شود، مگر 
آن كه طرفين معظم متعهد بر راهكار هاي مسالمت آميز ديگري توافق كنند.« بعد 
از انقالب اسالمي ايران، اولين بار امريكا بود كه در ماجراي تسخير سفارت امريكا 
به اين پيمان اس��تناد كرده و در دادگاه قضايي بين المللي عليه ايران طرح دعوي 
كرده و مدعي شد كه تهران با بازداشت ديپلمات هاي امريكايي تبصره دوم بند ۴ 
اين پيمان را زير پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بين المللي عليه ايران رأي داد. 
اين سابقه موجب شد تا پيمان پس از انقالب هم معتبر باشد. كمتر از يك دهه بعد، 
ايران در ماجراي حمله امريكا به هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس، به 
اين پيمان استناد كرده و امريكا را به دادگاه قضايي بين المللي كشاند و دادگاه هم 
شكايت ايران را پذيرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعدا اين اختالف را از مسيري 
ديگر حل كردند. در سال ۱۹۹۲ هم در پي حمله امريكا به خطوط نفتي ايران در 
خليج فارس، بار ديگر ايران با استناد به همين پيمان از واشنگتن شكايت كرد و در 
مقابل امريكا هم شكايت متقابلي را با ادعاي مين گذاري ايران در دريا و حمله به 

كشتي هاي امريكايي در دادگاه بين المللي مطرح كرد. در هر دو مورد دادگاه قضايي 
بين المللي اعتبار شكايت ها را با استناد به پيمان ۱۹۵۵ تاييد كرد اما دررايي كه 
صادر كرد هرچند تلويحا اقدام امريكا را استفاده غيرقانوني از زور توصيف كرد ولي 

در نهايت درخواست غرامت ايران را رد كرد. 
چندي پيش به دنبال اعالم شكايت ايران از امريكا، ديوان دادگستري بين المللي 
مستقر در الهه با انتشار بيانيه اي، اعالم كرد: جمهوري اسالمي ايران شكايتي را 
عليه ايالت متحده امريكا در اين دادگاه كه نهاد قانوني اصلي سازمان ملل محسوب 
مي شود، مطرح كرده و در آن خواستار بررسي نقض پيمان مودت، روابط اقتصادي 

و حقوق كنسولي ميان ايران و امريكا شده است.

كیوسك

بوسه بر خورشيد
فايننشال تايمز: 

صفحه اول بس��ياري از 
نشريات، به خبر پرتاب 
كاوش��گر خورش��يدي 
ناسا اختصاص يافته بود. 
آنطور كه در فايننش��ال 
تايمز گفته ش��ده، اين 
اولين ب��اري اس��ت كه 
كاوش��گري در فاصل��ه 

كمي از خورشيد قرار مي گيرد. طبق گزارش هاي 
به دست آمده، دانشمندان با پرتاب اين كاوشگر به 
دنبال جمع آوري داده درمورد كاركرد مغناطيسي 
داخلي سياره زحل و درك بهتر علل باد خورشيدي 
هستند. آنطور كه گفته شده، اين كاوشگر فضاپيما، 
در فاصله ۶ ميليون كيلومتري خورشيد مي رسد و 
بدون آنكه تحت تاثير حرارت خورشيد قرار بگيرد، 
دانش��مندان تحقيقات مورد نظر خ��ود را انجام 
خواهند داد. اين كاوشكر در روز ۱۲ آگوست از كيپ 
كاناورال در فلوريدا پرتاب شد. آنطور كه گفته شد، 
قرار بود در روز ۱۱ آگوست پرتاب شود اما به دليل 

هشدار فشار برنامه به تعويق افتاده بود. 

وال استريت ژورنال: 
در روزه��اي گذش��ته، 
خبرهاي��ي از تجم��ع 
ي  ليس��ت ها نا سيو نا
سفيدپوس��ت در مقابل 
كاخ س��فيد منتشر شد. 
در ادامه اين اتفاق، بخشي 
از مخالفان نژادپرس��تي 
دي��روز در مقاب��ل كاخ 

س��فيد تظاهرات كردند. آنطور كه در صفحه اول 
اين روزنامه گفته شد، پليس واشنگتن در اقدامي 
براي جلوگيري از تكرار هرج و مرج هاي اعتراضات 
سال گذشته در شارلوتزويل ويرجينيا، خيابان ها را 
مسدود و يك پارك را با حلقه اي فلزي محصور كرد 
تا از برخورد ميان هواداران برتري سفيدپوستان 
و مخالف��ان آن��ان جلوگي��ري كند. ح��دود ۲۰ 
ناسيوناليست سفيد پوست از شهر وين در ويرجينيا 
به يكي از ايستگاه هاي متروي واشنگتن آمدند و اين 
درحالي بود كه دست كم ۳۰۰ تن از مخالفان آنان 
پيش از آنها در اين مكان حاضر بودند و عليه آنان 
فرياد »از شهر من برو بيرون« و »ننگ« سر دادند. 
گروهي از اين معترضان اظهار كردند كه در دوران 
رياست جمهوري دونالد ترامپ، جنبش هواداران 
برتري سفيدپوستان از قدرت بيشتري برخوردار 

شده است.

نيويورك تايمز: 
اي��ن  در صفح��ه اول 
روزنام��ه، گزارش��ي از 
نيروه��اي  درگي��ري 
امنيت��ي افغانس��تان ب��ا 
طالبان منتشر شد. طبق 
اين گزارش، بعد از تهاجم 
گروهي طالبان به غزني و 
اشغال برخي بخش هاي 

اين شهر از سوي آنان، از شهر عقب رانده شدند. آنطور 
كه گفته شده، درگيري شديد نظاميان افغانستان 
با طالبان در غزني كه از جمعه آغاز ش��ده بود، ۱۰۳ 
كش��ته و ۱۳۳ زخمي به دنبال داشت. از اين تعداد، 
۹۰ كشته به نظاميان و نيروهاي دولتي افغانستان 
تعلق داشته و ۱۳ نفر از شهروندان افغانستان كشته 
شده اند. اين درحالي است كه از تعداد كشته شدگان 
و زخمي هاي طالبان در اين درگيري خبري در دست 
نيس��ت. به گفته وزارت دفاع افغانس��تان، دولت در 
عملياتي هماهنگ با نيروهاي كماندو، هوايي، پليس، 
امنيت ملي و نيروهاي زميني توانسته است طالبان را 

از غزني بيرون و كنترل كامل شهر را به دست گيرد.

تعدادشعبههاي»استارباكس«درچيندرمقايسهباسايربرندها

اله�هباق�ري|  اواخر س��ال ۲۰۱۷، 
خبرهاي��ي مبني بر آغاز به كار ش��عبه 
استارباكس در چين منتشر شد. آنطور 
كه گفته شده بود، در آخرين فصل سال ۲۰۱۶، آمار 
فروش اين شركت قهوه امريكايي در سرتاسر جهان رو 
به كاهش بود؛ اما پيش بيني ها نشان از رشد ۸ درصدي 
فروش قهوه در چين داشت. بنابر اين، چين به عنوان 
يك بازار حياتي براي استارباكس شناخته شد. البته 
به گفته بس��ياري از تحليلگران، اين سرمايه گذاري 
در چين، ريسك بزرگي براي شركت قهوه امريكايي 
به ش��مار مي رود، چرا كه در سال هاي گذشته چين 
يكي از بزرگ ترين كشورهاي مصرف كننده چاي بود و 
سرانه مصرف قهوه در اين كشور به نيم فنجان در سال 
مي رسيد. همچنين گفته شده بود كه مصرف قهوه 
در چين حدود يك هفتم سرانه مصرف در امريكاست. 
با اين حال، در هفته هاي گذش��ته، اس��تارباكس با 
فروش��گاه آنالين علي بابا همكاري خود را آغاز كرد. 
آنطور كه گفته شده، هدف از اين همكاري گسترش 
فضاي ارايه قهوه در چين و رشد توزيع ديجيتال اين 
محصول بود. طبق گزارش هاي منتشر شده، در يكي 
دو سال گذشته سهامداران امريكايي در يك معامله 
۱/۳ ميليارد دالري و خريد سهام چيني ها، كنترل 
كامل ۱۳۰۰ كافي شاپ استارباكس را در شانگهاي، 
جيانگ سو و ژجيانگ به دست آوردند. بر اين اساس، 
شمار شعبه هاي استارباكس، افزايش قابل توجهي 
يافته و در رقابت با ش��عبه هاي زنجي��ره اي فروش 
قهوه هاي چيني قرار گرفته اس��ت. طبق آمارهاي 
منتشر ش��ده  در س��ال ۲۰۱۷، ش��مار شعبه هاي 
اس��تارباكس در چين، بيش از ۳ هزار مورد گزارش 
شد. اين در حالي است كه فروشگاه هاي زنجيره اي 
قهوه الكين، تنها ۵۲۵ شعبه در چين داشت. به نظر 
مي رسد همين افزايش شعبه هاي برند امريكايي قهوه 
در چين، باعث نارضايتي ساير برندهاي قهوه در اين 
كشور شده است؛ آنطور كه گفته شده در سال گذشته  
شركت چيني قهوه الكين، استارباكس را متهم به در 

انحصار گرفتن اين صنعت كرده بود؛ قهوه الكين ادعا 
كرده كه استارباكس، به تامين كنندگان اصلي قهوه 
اعالم كرده كه خريد محص��والت الكين را متوقف 
كنند. هرچند كه اين ادعا اثبات نش��د، اما  براساس 
آمار منتشر ش��ده، به نظر مي رس��د كه شعبه هاي 
استارباكس، صنعت قهوه چين را تسخير كرده اند. 
آنطور كه گفته شده، در حالي استارباكس بيش از ۳ 
هزار شعبه فعال در چين دارد كه شركت چندمليتي 
قهوه كاستا تنها ۴۲۰ شعبه در چين دارد. آنطور كه 
گفته شده، كاستا كافي كه مركز آن در بريتانياست، 
پس از استارباكس بزرگ ترين فروشگاه زنجيره اي 
قهوه در سراسر جهان است و اكنون با يك هزار و ۷۰۰ 
شعبه در بيش از ۲۸ كشور فعاليت دارد. با  اين حال، 
شمار شعبه هاي اين برند در چين تفاوت قابل توجهي 

با شعبه هاي استارباكس دارد. 
همانط��ور ك��ه گفته ش��د مصرف چ��اي در چين 
تاريخچه طوالني دارد و اولين كش��ور جهان بوده 
است كه به كشت بوته و مصرف چاي كه چيني ها 
به آن ش��اي مي گويند ،  پرداخته است لذا تا يش از 

اين چاي، رقيبي قدرتمند براي عرضه قهوه به شمار 
مي رفت. آنطور كه در بس��ياري از گزارش ها گفته 
شده، در س��ال ۲۰۱۵ مصرف چاي در چين حدود 
۶۲۷ هزار تن اعالم شد. اين در حالي بود كه مصرف 
قهوه در همان س��ال، تنها حدود ۶۸ هزار تن اعالم 
ش��د. آنطور كه در اين گزارش نيز گفته ش��ده، در 
س��ال ۲۰۱۵ تقاضاي بازار قهوه حدود ۷۰ ميليارد 
يوان اعالم ش��د اما پيش بيني مي شود كه مصرف 
قهوه در چين، در سال هاي آينده  رشد قابل توجهي 
داشته باشد. آمارها نشان مي دهد كه در سال ۲۰۲۰، 
تقاضاي بازار قهوه در خاستگاه چاي  به ۳۰۰ ميليارد 
يوان برسد. بس��ياري گزارش هاي ديگر نيز خبر از 
افزايش ۲۰ هزار تني در مصرف قهوه چين تا سال 
۲۰۲۰ مي دهند. همچنين پيش بيني ش��ده كه تا 
سال ۲۰۲۵ به يك هزار ميليارد يوان برسد. آن طور 
كه گفته شده قهوه به تدريج در حال بدل شدن به 
نوشيدني محبوب مناطق ش��هري چين است، اما 
همچنان يافت��ن آن در ش��هرهاي كوچك تقريبًا 

غيرممكن است. 

از شاي  چيني تا  قهوه 

آمارنامه
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